
 

 

Inf.: 0117/20              
 

 Bragança Paulista, 20 de maio de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. 

  Planejamento Semanal de 20/05 a 26/05 

 

    
 

#fiqueemcasa 
 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar novos 
aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Contem com o rico auxílio dos professores através dos plantões de dúvida! 

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, os planejamentos semanais serão disponibilizados em nosso site, 
www.objetivobp.com.br, na aba “Orientação Online”. Nestes planejamentos, nossos pro-
fessores, elaboraram as atividades da semana que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês 
deverão assistir, para auxiliarem na execução dessas tarefas;  

 Os vídeos que vocês deverão assistir, estão disponíveis no portal do Colégio Objetivo 
(www.objetivo.br). Vocês terão acesso utilizando matrícula e senha: digite 80520 + RM com 6 
dígitos, onde aparece matrícula ou CPF e repita esse mesmo número para senha Em seguida 
entre no “CONTEÚDO ON-LINE” (ao lado esquerdo da tela) e automaticamente você será di-
recionado para as disciplinas que você deverá acessar para realizar suas atividades. 

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

 Junto com o semanário, enviaremos um link de vídeo, que vocês poderão e deverão acessar, 
antes de começar as tarefas.  

 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.objetivo.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 vontade 
para retornar às explicações das vídeo aulas e consultar quando quiser os textos e outras informa-
ções do portal. Para facilitar o estudo, elaboramos o seguinte cronograma. 

 

Programação para a semana de 20 a 26/05 

 

Português: 

Acessar o link https://youtu.be/Acb6NPP2JoY com as orientações da professora Adriana Diniz. 

 

Olá queridos alunos! Estamos iniciando a apostila do 2º bimestre! 

 Módulo 3- Transmissão de informações. 

 Assistir a vídeo aula do professor Cassio Pignatari “Transmissão de informação I”:  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=be6b9aac-4af5-4199-896f-
a196a90d1c12&instituto=objetivo&referencia=200408_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_I_
7Ano_AD 

 E realizar as atividades das páginas 3 a 6. (Uma curiosa investigação). 

 Assistir a vídeo aula do professor Cassio Pignatari “Transmissão de informação II”:  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a84188e5-5f47-4c4e-a0ef-
ad71530cefc0&instituto=objetivo&referencia=200408_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_II_
7Ano_AD 

 E realizar as atividades das páginas 6 a 12. (Estrutura de textos instrucionais). 

 Assistir a vídeo aula do professor Cassio Pignatari “Transmissão de informação III”:  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=38100757-0931-4019-96ac-
7a9d9dcd6314&instituto=objetivo&referencia=200408_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_III
_7Ano_AD 

 E realizar as atividades das páginas 13 e 14. (Sujeito e Predicado). 

 Como reforço do conteúdo realizar tarefas 20, 21 e 22. 

 Dicas: Estabeleçam horários para a realização e dividam as tarefas nos cinco dias da sema-
na! 
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Geografia: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=x2SA3Kn2Tv4com as orientações do professor 
Arthur. 

 Apostila#2 

 Módulo#3: 

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

 A formação do povo brasileiro. Assistir a vídeo aula: “A formação do povo brasileiro”. 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_i_7ano_ad.ism%2fmanifest 

 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos. Ao concluir o item anterior, 
você já pode realizar, em casa, a Tarefa 9 “O tupi-guarani". 

 

 Os indígenas (I). Assistir a vídeo aula: Os indígenas (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_ii_7ano_ad.ism%2fmanifest 

 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos. Ao concluir o item anterior, 
você já pode realizar, em casa, a Tarefa 10 “Grupos indígenas". 

 

Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=nAg8HUmKNO0 com as orientações da professora 
Adriana Macedo. 

 

 Módulo 4: Repetições. 

 Ler as páginas 25 e 26. 

 Atividades da página 25. 

 Acesso a plataforma: http://www.objetivo.br 
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História: 

Acessar o link https://youtu.be/gEhEuaC3UKg com as orientações da professora Patrícia. 

 

Apostila 2: 2º bimestre. 

 Módulo 4 – A formação do Estado Moderno (Páginas 3 a 16). 

 3 vídeos -  Professor Fernando. 

 Exercícios das páginas 5, 7, 10 e 14. 

 TC 8 e 9. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Símbolos do poder real - Aula reaproveitada de 2019 sem prejuízo do conteúdo.  
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
f160721_fernandoevangelista_historia_i_7ano_ad.ism%2fmanifest 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: A formação do Estado Moderno - O caso Português. 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8f3fcdd5-2888-459d-8e95-
f680d997364c&instituto=objetivo&referencia=200401_FernandoEvangelista_Historia_I_7Ano_
AD 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: A formação do Estado Moderno - O caso Francês. 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=213409ac-3eca-4b7b-bea2-
aad0e53ec1e5&instituto=objetivo&referencia=200401_FernandoEvangelista_Historia_II_7Ano
_AD 

 

Matemática: 
Acessar o link https://youtu.be/X4NfjbdjnOQ com as orientações da professora Daniela. 

 

 Apostila 2: 2º bimestre. 

 Módulo 5.       

 Vídeo professora Daniela.  

 Assistir ao vídeo da professora Rosana: Conjunto dos números racionais (I): 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3b103666-0648-4123-809c-
fec22227fe89&instituto=objetivo&referencia=200402_RosanaSantos_Matematica_I_7Ano_AD 

 Realizar os exercícios das páginas 3 e 4. 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana: Conjunto dos números racionais (II) e (III): 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c6e1c411-582e-4afc-aa76-
a5cf91fe30f9&instituto=objetivo&referencia=200402_RosanaSantos_Matematica_II_7Ano_AD 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f88656b7-8862-4e98-b77f-
65c8a8d78c27&instituto=objetivo&referencia=200402_RosanaSantos_Matematica_III_7Ano_
AD 
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 Realizar os exercícios das páginas 7 até 9. 

 Tarefa de casa 15. 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana: Representação geométrica e comparação dos núme-
ros racionais (I) e (II): 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3de87de2-8c12-425c-abeb-
2e0bc81e0efc&instituto=objetivo&referencia=200402_RosanaSantos_Matematica_IV_7Ano_
AD 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fb7f8b2f-5331-4f38-ad29-
410b77aeae3e&instituto=objetivo&referencia=200402_RosanaSantos_Matematica_V_7Ano_
AD 

 Realizar com a professora Rosana a página 10. 

 Resolver as páginas 13 e 14. 

 Tarefa de casa 16. 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana: Oposto e inverso de números racionais. 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b2e6125b-edd9-479c-a260-
868b1d3b3587&instituto=objetivo&referencia=200402_RosanaSantos_Matematica_VI_7Ano_
AD 

 Realizar a página 15 com a professora. 

 Resolver os exercícios das páginas 17 e 18. 

 Tarefa de casa 17. 

 Fazer a revisão do módulo 5, páginas 19 e 20. 

 

Arte: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=pOihXZdEpFY&t=7s com as orientações da pro-
fessora Adriana Fambrini. 

 

 Vocês deverão ler a página 15 do Módulo 2 "Valores da cultura e da Arte" da apostila de Arte. 
Observem a obra do artista Paul Gauguin no Portal do Objetivo https://www.objetivo.br/com 
seus respectivos longins e acessem em conteúdo online o link relacionado ART7F105  
(https://www.objetivo.br/conteudoexterno/conteudoonline/arte/Nabis.html)   

 Também, acessem o Portal do Objetivo https://www.objetivo.br/, entrando com seus respecti-
vos logins, conteúdo online, Arte, Módulo 2, a vídeo aula da Professora Mariane Cavalhei-
ro/Aula: O que é valor?  

(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_iii_7ano_ad.ism%2fmanifest) 

 Caso tenham dúvidas, estou disponível para saná-las nos Plantões de Dúvidas nos horários 
presentes no informativo.    
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Ciências: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=JlQb8HClIyk&feature=youtu.be com as orienta-
ções da professora Fabiana. 

 Apostila 2: 2º  bimestre. 

 Módulo 6 - Matéria e energia - TEMPERATURA E CALOR páginas 3 a 6. 

 Leia cada tópico (6.1 e 6.2) grifando a principal ideia e responda as questões propostas das 
páginas 3 e 6. 

 Em seguida, assista aos vídeos sugeridos abaixo, e faça um breve resumo sobre o que você 
entendeu.  

 História do Termômetro https://www.youtube.com/watch?v=z6i7XzNW4Gs.  

 Temperatura e Calor https://www.youtube.com/watch?v=-M7eU613hh4. 

 Escala Celsius https://www.youtube.com/watch?v=SYfNc_oxFSk. 

 Notem que todo conteúdo que estamos aprendendo estão muito presentes no nosso dia a dia, 
portanto, tudo o que vocês observarem que esteja relacionado ao conteúdo estudado deve da 
mesma forma ser publicado e compartilhado, isso com certeza faz com que o aprendizado se 
efetive. 

 Para finalizar acesse o site: www.objetivo.br - EaD Objetivo - Ciências - Módulo 6 - apenas até 
6.2 Temperatura.  Role até o final da página e assista ao primeiro vídeo da Professora Maria 
Lúcia.  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b3f0a4c8-80d0-485d-b151-
0c995ea96ace&instituto=objetivo&referencia=200331_MariaCatalani_Ciencias_I_7Ano_AD 

 

Inglês 

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

 

 Na apostila 2, Módulo 5, páginas 1 a 5.  

 Leitura do texto. 

 Novos vocabulários e verbos. 

 Pontos gramaticais:  

 Simple Present (negative: doesn’t / don’t) 

 Resolver os exercícios propostos. 

 Homework 13 e 14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JlQb8HClIyk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z6i7XzNW4Gs
https://www.youtube.com/watch?v=-M7eU613hh4
https://www.youtube.com/watch?v=SYfNc_oxFSk
../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S7LGSASB/www.objetivo.br
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b3f0a4c8-80d0-485d-b151-0c995ea96ace&instituto=objetivo&referencia=200331_MariaCatalani_Ciencias_I_7Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b3f0a4c8-80d0-485d-b151-0c995ea96ace&instituto=objetivo&referencia=200331_MariaCatalani_Ciencias_I_7Ano_AD
https://youtu.be/o_YyDsIwqwU


 

 

 

 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdos Acadêmicos, 
disciplina Inglês, no campo Orientações, clique em 2º bimestre, vídeo com a Profª Márcia. Assista 
somente a parte referente ao Módulo 5. 

Ainda no site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, agora Conteúdo On-
line, disciplina Inglês, acesse Módulo 5 – Time for me (Objetivo Talks), faça os exercícios dos oito 
primeiros quadros.  

 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/z6ImUbdVQMYI com as orientações do professor Giovane. 
 
 

Atenciosamente,  
 
 
 
 

 
 

https://youtu.be/z6ImUbdVQMYI

