
 

 

Inf.: 094/20              
 

 Bragança Paulista, 13 de maio de 2020. 
 

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

  Planejamento Semanal de 13/05 a 19/05 

 

   #fiqueemcasa 

Sabemos que na semana que passou todos foram muito colaborativos, atentos e desenvolveram 

suas obrigações com primor.  

Assim, vamos dar continuidade as nossas Atividades Remotas, pois há muito trabalho e aprendi-

zado pela frente. 

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 em EAD e “CONTEÚDO ON-LINE” e automaticamente você será direcionado para as 

disciplinas que você deverá acessar para realizar suas atividades. 

  Acessar e assistir os vídeos sugeridos será muito importante para melhor compreensão do 

conteúdo e na execução das tarefas da apostila. 

 Junto com o planejamento enviaremos um link de vídeo desenvolvido pelos seus professores, 

que vocês deverão acessar, antes de começar as tarefas. Nesse link, constarão orientações 

importantes para que as atividades sejam concluídas com sucesso. 

 

 

 

 

 

 

http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

 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. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Tânia (9 3029-09-27) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 Semanalmente terão em horários pré-estipulados os plantões de dúvida com seus professo-

res da nossa unidade de ensino. 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho! 

 

Segue programação da semana: 

 

Programação: 

 

Português: 
Acessar o link  https://youtu.be/orJ8zi7uJ4I com as orientações da professora Adriana Diniz. 
 

 Módulo 2 ( A escrita) 

 Assistir a vídeo aula da professora Andréa Castelaci “Ortografia V”:  
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ca2fc41e-6c0a-409e-bbd6-
368f07aae3a6&instituto=objetivo&referencia=200128_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_IX_
7Ano_AD 

 E realizar as atividades da página 81. (Diferenças entre o gênero notícia e reportagem). 

 Como reforço do conteúdo realizar as tarefa 15 e 16. 

 Produção de texto: notícia. Instruções nas páginas 82 e 83. 

 Redigir em folha separada para ser entregue no retorno. 

 Assistir a vídeo aula da professora Andréa Castelaci “A combinação das palavras I”: 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a5ad0602-ecde-4bd4-8a73-
165becee53b0&instituto=objetivo&referencia=200205_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_I_7
Ano_AD 

 E realizar as atividades das páginas 85 a 91. (estrutura de texto). 

 Como reforço do conteúdo realizar tarefa 17. 

 Assistir a vídeo aula da professora Andréa Castelaci “A combinação das palavras II”:  
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=93a75505-4209-4c4f-8778-
338e37f1f2cc&instituto=objetivo&referencia=200205_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_II_7A
no_AD 

 E realizar as atividades das páginas 92 a 94. (Termos essenciais da oração- Sujeito e Predi-
cado). 

 Como reforço do conteúdo realizar tarefas 18 e 19. 

 Produção de texto: cartaz. Instruções na página 95. 

 Redigir em folha separada para ser entregue no retorno. 
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 Assistir a vídeo aula da professora Andrea Castelaci “A combinação das palavras III”: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0939a486-af99-486c-adae-

aef8293ac767&instituto=objetivo&referencia=200205_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_III_7

Ano_AD 

 E realizar as atividades das páginas 97 a 100. (Texto reflexivo sobre a escrita). 

 

História: 

Acessar o link https://youtu.be/KxHJXOL7WxQ com as orientações da professora Patrícia. 

 

 Módulo 3 - As grandes Navegações (continuação) 

 Assistir aos 2  vídeos - Navegações no Oceano Atlântico II e Navegações no Oceano Pacífico 

-  Professor Fernando 

 Lista de exercícios no APP disponível Colégio Objetivo Bragança. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=69dbaeb0-2e1b-4907-ad7e-

8136b0afee1e&instituto=objetivo&referencia=200212_FernandoEvangelista_Historia_VIII_7A

no_AD 

Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

Aula: Navegações no Oceano Atlântico (II). 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f6ff975f-7511-4ac8-a5db-

8e91c0c5e9d0&instituto=objetivo&referencia=200212_FernandoEvangelista_Historia_IX_7An

o_AD 

Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

Aula: Navegações no Oceano Pacífico. 

 

Inglês: 

Acessar o link https://youtu.be/LxmuDPEvOT0 com as orientações do professor Mauro. 

 

 Na apostila, Módulo 3 e 4, páginas 25 a 35.  

 Leitura do texto. 

 Novos vocabulários (instrumentos musicais / esportes) e verbos 

 Pontos gramaticais:  

 Simple Present. 

 Resolver os exercícios propostos. 

 Exercícios extras páginas 39 e 40. 

 Homework 5 a 8.  

 Homework 9 a 12.  
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No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdos Acadêmicos, 

disciplina Inglês, no campo Orientações, clique em 1º bimestre, vídeo com a Professora Márcia. 

Ainda no site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, agora Conteúdo On-

line, disciplina Inglês, acesse Módulo 3 – Why does music move us? (Objetivo Talks), faça os exer-

cícios e Modulo 4 – Sports for a better world (Objetivo Talks) e faça os exercícios. 

 

Ciências: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=av5A7fZKM2M com as orientações da professora 

Fabiana. 

 

 Módulo 4 - Laboratório 6 – A ação das leveduras (página 65). Podemos trocar essa ativi-

dade, ao invés de fazer apenas a massinha, pode ser feito um delicioso pão com a família e 

todos poderão observar o crescimento da levedura.  

 Não se esqueça de fotografar ou realizar um pequeno vídeo explicativo e postar no facebook, 

marcando a Professora Fabiana Colagrande e compartilhando com os amigos.  

 Mãos à obra!  

 Módulo 5 - Terra e universo - Composição do ar (página 36 a 44) 

 Questões: página 36; 40; 41; 42 e 43 + TC 7. 

 Acessar o site: www.objetivo.br - aulas EaD - Conteúdo on-line - Ciências 

http://www.objetivo.br/portal-aluno/central 

 Na página 43 - As correntes de convecção - Você poderá, juntamente com a família, colocar 

ovos para cozinhar e observar os movimentos dentro da panela durante o cozimento. Não se 

esqueça de produzir um pequeno vídeo explicativo e postar no face marcando a Prô e com-

partilhar com os colegas. 

 Primeiramente pela apostila faça resumo ou grife a principal ideia, realize as atividades e em 

seguida acesse as vídeo aulas da Professora Luana no final de cada módulo e confira as 

respostas das atividades propostas.  

 Lembre-se, teremos plantões de dúvidas a partir da próxima semana, portanto, não se esque-

çam de anotar todas as dúvidas e curiosidades que possam surgir ao longo do percurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=av5A7fZKM2M
http://www.objetivo.br/
http://www.objetivo.br/portal-aluno/central


 

 

 

Matemática: 

Acessar o link https://youtu.be/88VSaz3s4zY com as orientações da professora Daniela. 

 

 Módulo 4 - Assistir ao vídeo problemas envolvendo medições. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4808d26c-f056-49bd-9497-

7748de4fc2e3&instituto=objetivo&referencia=200330_DianaFerreira_Matematica_II_7Ano_AD 

 Fazer o laboratório página 102 e 103. 

 Resolução das páginas 106 até 108. 

 Tarefa de casa 12. 

 Módulo 4 - assistir ao vídeo Cálculo de volume de blocos retangulares. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=352db7d2-bce1-4ee9-be43-

6f94693a04d1&instituto=objetivo&referencia=200330_DianaFerreira_Matematica_III_7Ano_AD 

 Realizar a página 109 com a professora Diana. 

 Resolução dos exercícios das páginas 111 e 112. 

 Tarefa de casa 13. 

 Módulo 4 - assistir ao vídeo Cálculos de área I 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ffa14856-9f44-4179-b6ea-

e5d7ac6b9c8a&instituto=objetivo&referencia=200330_DianaFerreira_Matematica_IV_7Ano_A

D 

 Fazer as páginas 113 a 116 com a professora Diana. 

 Cálculo de área:   http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b1d544f4-84d5-479b-ba20-

01aef815c2fb&instituto=objetivo&referencia=200330_DianaFerreira_Matematica_V_7Ano_AD 

 Resolução dos exercícios das páginas 121 a 124.  

 Tarefa de casa 14. 

 Revisão do módulo 4 - páginas 125 até 128. 

 

Geografia: 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=83tdUKayfUw com as orientações do professor 

Arthur. 

 

 Revisão Módulo#2: 

 Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula com a professora Alexan-

dra Maria, no caderno. 

 Páginas 35 a 37: As regiões do Brasil. 3.1 As macrorregiões do IBGE. Assistir a Vídeo Aula. Link: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3d46a302-845f-4c83-8e70-

5e5bb4e26b7e&instituto=objetivo&referencia=200117_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_7Ano_

AD 

 Diferenças entre as divisões de 1946, 1969 e 1988. Tarefa 7 "As macrorregiões do IBGE". 

 3.2. Página 38: Os complexos regionais. Assistir a Vídeo Aula. Link: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=fbe4ddcc-5f6e-4b22-b7c1-

99734340e0bf&instituto=objetivo&referencia=200117_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_7A

no_AD 
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 Tarefa 8 "Os complexos regionais". 

 3.3. Página 39 e 40: A regionalização de Milton Santos. Assistir a Vídeo Aula. Link:  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c4747ceb-509a-4c0d-a76c-

1ccdad31420b&instituto=objetivo&referencia=200117_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_7

Ano_AD 

 

Bons Estudos!!! 

Informática: 

Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=LbXO0bnS1hw com as orientações da professora 

Adriana Macedo. 

 

 Módulo 4: Repetições. 

 Ler as páginas 23 e 24. 

 Atividades 1 e 2  da página 24. 

 No caderno de redação fazer a atualidades. (Ler a notícia escolhida e fazer o resumo). 

 Lembrando de colocar o título, a  data, o site.  

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=LbXO0bnS1hw 

 

Arte: 

Acessar o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=jfQwAqja6ms&list=PLnvcBqMpcdsOSuAOsooyTJY4MjusOVWEF

&index=2 com as instruções da professora Adriana Fambrini. 

 

 Alunos, vocês deverão ler na página 14 do módulo 1 da apostila de Arte sobre "Definição de 

Arte", o texto "Inuíte - a cultura dos esquimós".  

 Sigam as orientações do rodapé da página 14 para acessar o portal e obter mais informações 

sobre o tema, ouvindo um canto Inuíte. Fazendo o seguinte procedimento: acessando o seu 

login no portal do objetivo, EAD, conteúdo online. 

(http://tvweb3.unip.br/producao/videoplayerhtml5/?tema=objetivo&video=http://tvweb3.unip.br/vide

o/tvweb/objetivo/colegio/ead/ensino_fundamental_2/7_ano/2016/bandalarga/161128_joseminerini

_iii_arte_7ano.ism/manifest) 

 

Observação: As apostilas de Arte deverão ser retiradas na secretaria da escola no mesmo dia da 

retirada do material do 2º bimestre.   

 

Educação Física: 
Acessar o link https://youtu.be/_59zIW-orw0 com as instruções do professor Giovane. 

 
Atenciosamente,  
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