
 

 

 
 
 

 
Bragança Paulista, 30 de julho de 2021. 

 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino fundamental 
  Planejamento Semanal de 02 a 06/08 

 

 

  #fiqueemcasa 
 

Revigorados pelo descanso das férias e muito entusiasmados, retomamos nossas aulas no 

formato híbrido e presencial para todos que assim desejarem, sem necessidade de revezamento 

respeitando o protocolo sanitário, o distanciamento e promovendo a conscientização de todos. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso 

de todos. 

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 e ainda a programação semanal encontra-se disponível no site 

www.objetivobp.com.br na aba Orientação Online.  

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
http://www.objetivobp.com.br/


 

 

 

 

Português: 

Olá queridos alunos!  

Iniciamos agora a apostila do 3º bimestre! 

Módulo 5 - Objetividade e subjetividade.  

Para as aulas 1 e 2: Assistir a videoaula do professor Cássio Pignatari "Objetividade e subjetividade": 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3a0fd235-6bad-4e9d-9f2c-

615bacb2fb30&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_I_7Ano_AD 

Aula 1:  Leitura e atividades das páginas 3 a 5. 

Aula 2: Leitura e atividades das páginas 6 e 7. Tarefa 37. 

Para as aulas 3, 4 e 5: Assistir a videoaula do professor Cássio Pignatari "Abordagem objetiva": 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=17022e78-3540-48b8-bd23-

51e2dd1caf23&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_II_7Ano_AD 

Aula 3: Leitura e atividades das páginas 8 a 10 (A abordagem objetiva- Interpretação de currículo). 

Aula 4: Leitura e atividades das páginas 11 a 13. Tarefa 38. 

Aula 5: Leitura e atividades das páginas 14 e 15. Produção de texto. 

 

 Bons estudos! 

 

Geografia: 

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

Assistir as vídeoaulas: 

1. 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_7Ano_AD 

2. 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_7Ano_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos em “1. Os Recursos Naturais” e 

“2. A formação geológica do Brasil e os recursos naturais”. Avance até as Bacias Sedimentares e 

Escudos Cristalinos.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! Ah, não se esqueça: Agosto é o mês dos Estudantes!!! 

 

Boa semana, ser humano! 

 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3a0fd235-6bad-4e9d-9f2c-615bacb2fb30&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_I_7Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3a0fd235-6bad-4e9d-9f2c-615bacb2fb30&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_I_7Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=17022e78-3540-48b8-bd23-51e2dd1caf23&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_II_7Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=17022e78-3540-48b8-bd23-51e2dd1caf23&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_II_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=28d9500a-e171-4969-99df-09bf51bd03a1&instituto=objetivo&referencia=200608_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=28d9500a-e171-4969-99df-09bf51bd03a1&instituto=objetivo&referencia=200608_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bd35fef8-d642-4c2c-990a-fc499f15b40b&instituto=objetivo&referencia=200608_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bd35fef8-d642-4c2c-990a-fc499f15b40b&instituto=objetivo&referencia=200608_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_7Ano_AD


 

 

 
 
 
 

Informática: 

Programando com Scratch  

Módulo 7: Variáveis. 

Ler a página 3. 

Atualidade da semana sobre as olimpíadas 2021. 

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 

06 

O mercantilismo. 
Páginas 5 e 6. 
Ao longo dessa aula, a partir da leitura de um texto, iremos responder as 
perguntas evidenciando então como era a organização econômica dos 
reinos. 

→Link para acessar a vídeo aula:  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2e2203a7-f042-459c-9011-
bc63909b1100&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_I_7Ano_AD  

Queridos alunos e alunas, realizem a TC 13. 

   

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

06 

O mercantilismo. 
Páginas: 7 a 9 
Nessa aula vamos compreender as características do mercantilismo e do 
colonialismo.  

→Link para acessar a vídeo aula:  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2e2203a7-f042-459c-9011-
bc63909b1100&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_I_7Ano_AD  

Queridos alunos e alunas, realizem a TC 14. 

 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
mailto:objetivoinfo.6anos@gmail.com
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2e2203a7-f042-459c-9011-bc63909b1100&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_I_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2e2203a7-f042-459c-9011-bc63909b1100&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_I_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2e2203a7-f042-459c-9011-bc63909b1100&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_I_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2e2203a7-f042-459c-9011-bc63909b1100&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_I_7Ano_AD


 

 

 
 
 
 

Matemática: 

1ª aula- Revisão com exercícios extras no caderno, Equações do 1º grau. 

2ª aula- Correção dos exercícios propostos. 

Sequências numéricas e seus padrões. 

Demonstre seus conhecimentos, exercícios 1 e 2. 

3ª aula- Correção dos exercícios. 

Exercícios 3 ao 7. 

TC 33 

4ª aula- Correção da Tc 33. 

5ª aula- Exercícios de revisão de módulo 9. 

 

Arte: 

Aula 1 - Assistir vídeo sobre artista japonesa Yayoi Kusama https://youtu.be/aCwlZnFPrro 

Atividade de colagem com círculos coloridos formando uma composição.  

Aula 2 - atividade de colagem com papéis celofane coloridos em círculos. 

 

Ciências: 

Iniciaremos agora o 3º Bimestre. 

Na apostila 3 o Módulo 10 - Matéria e energia - Equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra. 

Aula 1: 10.1 - Equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra. 

Dada a definição do termo, observe atentamente as imagens e responda à questão. 

10.2 - Nosso planeta e as variações climáticas. 

Leia atentamente o texto e grife a principal ideia. 

Aula 2: 10.3 - Impactos das mudanças climáticas para os seres vivos 

10.4 - Equilíbrio energético entre os seres vivos. 

Leitura atenta grifando a principal ideia do texto. 

Para casa responda as questões propostas ao longo do texto e realize a TC 16. 

Aula 3: A apostila será vistada e faremos as correções das tarefas. 

Aula 4: Laboratório. 

 
                                                                 Beijos carinhos da Prô Fabi. Bons estudos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/aCwlZnFPrro


 

 

 
 
 
 

Inglês: 

Na apostila 3, Módulo 9, páginas 1 a 6.  

Texto: Leitura e Interpretação. 

Grammar: Simple Past – to be. 

Vocabulary: Body parts, Appearance. 

Resolver os exercícios propostos. 

Fazer Homework 25 e 26. 

 

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

plina Inglês, acesse Módulo 9 – Guess who? (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primeiros qua-

dros. Depois acesse Módulo 9 – Guess who? E ao final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. 

Márcia. Portal Tv Web (unip.br) 

 

Educação Física: 

Tema: Futebol Americano 

Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160704_marciasantos_ingles_i_7ano_ad

