
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 20 de agosto de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 23/08 a 27/08 

 
 
 

 
 

 #fiqueemcasa 

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do Go-

verno do estado de São Paulo com o revezamento necessário. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo Zoom e deverão ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas 

EAD caso sejam impossibilitados de participar ou se porventura surgirem dúvidas. 

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

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente na escola!     

Qualquer dúvida entre em contato com a secretaria da escola para ajudarmos em suas necessida-

des! 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

Português: 

Olá queridos alunos!  

Apostila do 3º bimestre! 

Módulo 5- Objetividade e subjetividade. 

Para as aulas: Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “Os acontecimentos comparti-

lhados (II)”: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2257d726-6fdc-49ba-9c4b-

6a53553dd679&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VI_7Ano_AD 

Aula 1:  Leitura e atividades das páginas 33 e 34 ( Oração sem sujeito). 

Aula 2: Leitura e atividades das páginas 35 a 37. Tarefa 43 

Aula 3: Leitura e atividades das páginas 38 e 39 (Adjunto adverbial). 

Aula 4: Leitura e atividades da páginas  40 e 41( Planejamento de produção). 

Aula 5: Produção de texto: Um fato compartilhado.  Tarefa 44 

Para esta produção vocês poderão escolher um dos fatos marcantes listados abaixo: 

Tragédia de Brumadinho; 

Invasão na escola Raul Brasil, em Suzano; 

Incêndio na Catedral Notre Dame, em Paris; 

Lotes contaminados por cervejaria de Minas Gerais; 

Assassinato de George Floyd; 

Covid-19. 

Atenção: Essa produção deverá ser realizada no caderno e durante as aulas teremos momentos 

para compartilhar nossas sensações diante do fato escolhido!  

   
Bons estudos! 
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Geografia: 

Módulo#5: Brasil relevo e hidrografia 

Semana Especial de REVISÃO para a Prova!  

Todo o Módulo#5 e Correção das Tarefas. 

Assistir as vídeoaulas com a professora Alexandra Maria: 

3.2 Hidrografia Brasileira e seu uso econômico. Link: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dfb18e9b-b3eb-4182-b61d-

6356a949cc3f&instituto=objetivo&referencia=200608_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_7Ano_AD 

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

E não se esqueça: Agosto é o mês dos Estudantes!!! 

Boa semana, ser humano! 

 
 

Informática: 

Programando com Scratch - Módulo 7: Variáveis. Ler a página 6. 

Montar o exemplo 2 da página 6. Enviar por e-mail para nota. 

Anotar o e-mail e a sua senha para usar na próxima aula de informática. 

Dar continuidade no projeto pedagógico. 

Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

Acessar o link: https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted  

Nosso e-mail de contato: objetivoinfo.7ano@gmail.com  

 
 

História: 

AULA 1 

MÓDULO TEMA 

08 

Muito Além da Europa: os Tupis e a diversidade dos povos que habitavam o 
Brasil. 
Páginas 26 e 27. 
Ao longo dessa aula iremos compreender sobre a cultura Tupi e as pinturas 
corporais. 

→Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ff87c0c0-fab1-4c08-
ba00-
22ee36d932c9&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_III_7Ano_AD  
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AULA 2 

MÓDULO TEMA 

09 

Comércio e as relações entre o Oriente e o Ocidente 
Páginas 28 e 29. 
Ao longo dessa aula iremos compreender sobre a expansão dos europeus 
para o Oriente e o contato com a China. 

→Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ff87c0c0-fab1-4c08-
ba00-
22ee36d932c9&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_III_7Ano_AD  

Queridos alunos e alunas, realizem a TC 21. 

 

Matemática: 

1ª aula- Transformações geométricas no plano cartesiano - clique aqui até 12 min. Páginas 39 até 41. 

2ª aula- Abscissa e ordenada- clique aqui a partir de 12 min e clique aqui 

Páginas 44 e 45. Tc 38. 

3ª aula- Correção dos exercícios. 

4ª aula- Multiplicação dos vértices de um polígono. Clique aqui até 15 min. Páginas 45 e 46. 

5ª aula- Revisão Av1 

 

Arte: 

Aula 1- apostila pág. 5. - Assistir o vídeo: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fc5d883e-f8a2-4967-ac02-

948f3f039744&instituto=objetivo&referencia=210622_MoniqueFraraccio_Arte_I_7Ano_QRCODE_ZOOM 

Aula 2- pág. 6,7e 8 assistir vídeo sobre Renascimento https://youtu.be/dhDIDS1Cjgo 

 

Ciências: 

Na apostila 3 Módulo 11 – Vida e evolução - invertebrados. 

Aula 1: 11.6 - Filo dos Moluscos 

Aula 2: TC 22 e correção 

Aula 3: Laboratório - Anelídeos 

Aula 4: 11.7 - Filo dos Artrópodes 

Faça uma breve pesquisa e responda as questões das páginas 33 e 34. 

Leia atentamente toda a parte teórica, grifando a principal ideia do texto. Realize as atividades pro-

postas e as TCs ao longo do conteúdo. 

 
 

                                                                 Beijos carinhos da Prô Fabi. 
                                                                                                 Bons estudos! 
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Inglês: 

Na apostila 3, Módulo 10  

Aula 1- exercises with there to be (past): there was / there were  

Homework 31 

Aula 2- there to be (past) / short answers 

exercises 

Homework 32 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-

plina Inglês, acesse Módulo 10 – Old way of life (Objetivo Talks), faça os exercícios dos últimos qua-

dros. Depois acesse Módulo 10 – Old way of life E ao final do módulo assista a vídeo aula com a 

Prof. Márcia. 

 
 

Educação Física: 

Futebol Americano. Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 
 
 
 

 
Atenciosamente, 

 

 
 
 


