
 

 

Inf.: 0371/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 22 de julho de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 22/07 a 28/07 

 

 #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: 

Acessar o link https://youtu.be/d4QCCpgGg5k com as orientações e explicação da professora Adria-
na Diniz. 

Olá queridos alunos!  

 Apostila do 2º bimestre! 

 Módulo 4 - Narrativa visual e interação pessoal. 

 Atividade de criação: Dramatização de uma interação não satisfatória. 

 Realizar o planejamento da atividade nas páginas 61 e 62. Lembrando que como não pode-
mos realizar em grupo vocês deverão usar toda a criatividade. Que tal convidarem os familia-
res? Ou um amigo gravar da casa dele e vocês editarem? Se for possível, façam um vídeo e 
compartilhem com a professora! Estou certa que será super divertido! 

 Revisar as tarefas já solicitadas. As correções serão realizadas nas nossas aulas! 

 

Bons estudos! 
 
 
 
 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2
https://youtu.be/d4QCCpgGg5k


 

 

 
 

Geografia: 

Acessar o link https://youtu.be/Lf9aXa-Wwf8 com orientações e explicação do professor Arthur. 

 

 Caderno#2: Módulo#3 (REVISÃO - PROVÃO) e Módulo#4 Continuação: 

 Módulo#3: A formação do povo brasileiro (páginas 03 a 34). Revisão Provão. 

 Módulo#4: A dinâmica populacional do Brasil 

 Assista às vídeoaulas para se aprofundar nos conteúdos, não é mais necessário fazer resu-
mos dos vídeos, uma vez que ganhamos mais aulas online, obrigado. 

 3. A estrutura da população. Assistir a vídeo aula: “A estrutura da população”. 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
f160415_alexandrafigueiredo_geografia_iv_7ano_ad.ism%2fmanifest 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos, das páginas 48 a 54. 
Correção Online das Tarefas#9 a #15. 

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

 

Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=0aw6rP3zz0w  da professora Adriana Macedo. 

 

 Módulo 6: Expressões. 

 Ler a página 36. 

 Atividade da página 36. 

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

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 Módulo 6: Círculos. 

 

História: 

Acessar o link https://youtu.be/O2-PpxRNZrA com as orientações e explicações do conteúdo da pro-
fessora Patricia Zamper. 

 

 Módulo 5. 

 1 vídeo -  Professor Fernando. 

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

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista - Aula: Ampliação de seus conhecimen-
tos sobre os astecas e incas (I) - (Aproveitamento da aula de mesmo tema de 2019, sem pre-
juízo 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
f160722_fernandoevangelista_historia_iii_7ano_ad.ism%2fmanifest 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Lf9aXa-Wwf8
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f160415_alexandrafigueiredo_geografia_iv_7ano_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f160415_alexandrafigueiredo_geografia_iv_7ano_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f160415_alexandrafigueiredo_geografia_iv_7ano_ad.ism%2fmanifest
https://www.youtube.com/watch?v=0aw6rP3zz0w
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=home
http://www.objetivo.br/
https://youtu.be/O2-PpxRNZrA
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f160722_fernandoevangelista_historia_iii_7ano_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f160722_fernandoevangelista_historia_iii_7ano_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f160722_fernandoevangelista_historia_iii_7ano_ad.ism%2fmanifest


 

 

 

 

 

Matemática: 

Acessar o linkhttps://youtu.be/Hj8ocqMD-_4 com as orientações e explicações da professora Dani-
ela. 

 

 Assistir ao vídeo da professora Diana: Simetria de translação  clique aqui . 

 Fazer as páginas 100 e 101. 

 Módulo 8 terminado. 

 Fazer a revisão que estão nas páginas 102 e 103. 

 Fazer a revisão, páginas 104 e 105. 

 Tarefa de casa 30. 

 

Arte: 

Acessar o link https://youtu.be/dbL7vjyHE6A com as orientações e explicação da professora Adriana 
Fambrini. 

 

 Apostila páginas 33, 34 e 36  

 Módulo 5 – Dança 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fb88baa2-fe2f-403e-835e-
bef297c69dda&instituto=objetivo&referencia=200603_MoniqueFraraccio_Arte_II_7Ano_AD 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fb88baa2-fe2f-403e-835e-
bef297c69dda&instituto=objetivo&referencia=200603_MoniqueFraraccio_Arte_II_7Ano_AD 

http://tvweb3.unip.br/producao/videoplayerhtml5/?tema=objetivo&video=http://tvweb3.unip.br/v
ideo/tvweb/objetivo/colegio/ead/ensino_fundamental_2/7_ano/2016/bandalarga/161128_jose
minerini_vi_arte_7ano.ism/manifest 

http://tvweb3.unip.br/producao/videoplayerhtml5/?tema=objetivo&video=http://tvweb3.unip.br/v
ideo/tvweb/objetivo/colegio/ead/ensino_fundamental_2/7_ano/2016/bandalarga/161128_jose
minerini_vii_arte_7ano.ism/manifest 

 

Ciências: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=4dzSyLFWLJQ com as orientações e explicações 
da professora Fabiana. 

 

 Nessa semana de estudos que se inicia vocês farão das páginas 47 a 52, respondendo as 
questões que surgirão ao longo do módulo e a TC 15. 

 Trabalharemos agora o Módulo 9 – Terra e universo – CAMADA DE OZÔNIO E EFEITO 
ESTUFA 

 9.1 – Camada de ozônio. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Hj8ocqMD-_4
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=732d6a42-b87d-490e-a8f6-6d8df421fcb9&instituto=objetivo&referencia=200407_DianaFerreira_Matematica_IX_7Ano_AD
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http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fb88baa2-fe2f-403e-835e-bef297c69dda&instituto=objetivo&referencia=200603_MoniqueFraraccio_Arte_II_7Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/producao/videoplayerhtml5/?tema=objetivo&video=http://tvweb3.unip.br/video/tvweb/objetivo/colegio/ead/ensino_fundamental_2/7_ano/2016/bandalarga/161128_joseminerini_vi_arte_7ano.ism/manifest
http://tvweb3.unip.br/producao/videoplayerhtml5/?tema=objetivo&video=http://tvweb3.unip.br/video/tvweb/objetivo/colegio/ead/ensino_fundamental_2/7_ano/2016/bandalarga/161128_joseminerini_vi_arte_7ano.ism/manifest
http://tvweb3.unip.br/producao/videoplayerhtml5/?tema=objetivo&video=http://tvweb3.unip.br/video/tvweb/objetivo/colegio/ead/ensino_fundamental_2/7_ano/2016/bandalarga/161128_joseminerini_vi_arte_7ano.ism/manifest
http://tvweb3.unip.br/producao/videoplayerhtml5/?tema=objetivo&video=http://tvweb3.unip.br/video/tvweb/objetivo/colegio/ead/ensino_fundamental_2/7_ano/2016/bandalarga/161128_joseminerini_vii_arte_7ano.ism/manifest
http://tvweb3.unip.br/producao/videoplayerhtml5/?tema=objetivo&video=http://tvweb3.unip.br/video/tvweb/objetivo/colegio/ead/ensino_fundamental_2/7_ano/2016/bandalarga/161128_joseminerini_vii_arte_7ano.ism/manifest
http://tvweb3.unip.br/producao/videoplayerhtml5/?tema=objetivo&video=http://tvweb3.unip.br/video/tvweb/objetivo/colegio/ead/ensino_fundamental_2/7_ano/2016/bandalarga/161128_joseminerini_vii_arte_7ano.ism/manifest
https://www.youtube.com/watch?v=4dzSyLFWLJQ


 

 

 

 

 

 9.2 – Efeito estufa. 

 Vídeo aula da Professora Fabiana sobre Camada de ozônio e Efeito estufa. 

 https://www.youtube.com/watch?v=s3ZjCWZZvI8 

 Como de costume deverão grifar a principal ideia do texto, em seguida acompanhar o conteú-
do pelo site www.objetivo.br na área EaD. Assista no final da página o vídeo da Professora 
Maria Lúcia. 

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

Bons Estudos! 
 
Inglês: 
Acessar o link https://youtu.be/Sw3wjElm1Jw com as orientações e explicação do professor Mauro. 
 

 Na apostila 2, Part 6, páginas 38 e 39.  

 Vocabulary: Environment (meio ambiente) 

 Find the words and the errors 
 
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 de todos 
os quadros.  Depois acesse Módulo 8 – Volunteer your way! (Objetivo Talks), faça os exercícios de 
todos os quadros. E no final de cada módulo assista as vídeo aulas com a prof. Marcia. 
 
 
Educação Física: 
Acessar o link https://youtu.be/S86XESZDd1o com as orientações e explicação do professor Giova-
ne. 
 
 
 

Atenciosamente. 
 

A Coordenação. 

https://www.youtube.com/watch?v=s3ZjCWZZvI8
http://www.objetivo.br/
https://youtu.be/Sw3wjElm1Jw
https://youtu.be/S86XESZDd1o

