
 

 

 
 

Bragança Paulista, 14 de maio de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 17/05 a 21/05 

 

 #fiqueemcasa 

Estamos felizes por iniciar este ano de 2021, com estudos, dedicação, empenho e a certeza 
de que todos serão vitoriosos! 

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do 
Governo do estado de São Paulo com o revezamento necessário. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na 
medida 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 
necessidades! 

 
    Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, familiares 

e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 
Para planejar: Esta semana, teremos AV1 de Português e História! Preparem-se! 

 
Português: 

 Olá queridos alunos!  

 Apostila do 2º bimestre! 

 Módulo 3- Transmissão de informações. 

 Pesquisa e produção de texto de orientação. 

 Os temas sugeridos são: “Notícias falsas (fake news)” ou “Segurança pessoal na internet”. 

 Vocês deverão fazer recomendações que ajudem os colegas a agir diante de uma destas situações 

sugeridas. 

 Orientações nas páginas 36 e 37. 

 Atividade de criação- Descrição verbal. 

 Orientações na página 38. 

 Como reforço realizar as tarefas 28, 29 e 30. 

Bons estudos! 

 
 

Geografia: 

 Caderno#2: 2°bimestre! 

 Módulo#3: A formação do povo brasileiro 

 Assistir a vídeo aula do Módulo#3, com a professora Alexandra: 

 2. Os afrodescendentes (I).  
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160429_alexandrafigueiredo_geografi
a_iv_7ano_ad 

 
Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas. 

Lembre-se: Maio é o mês das Lendas! 
Boa semana, ser humano! 

 
 

Informática: 

 Módulo 4: Repetições. 

 Ler as páginas 26, 27  e 28. 

 Atividade das páginas 27 e 29. 

 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  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160429_alexandrafigueiredo_geografia_iv_7ano_ad
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160429_alexandrafigueiredo_geografia_iv_7ano_ad
http://www.objetivo.br/
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
mailto:objetivoinfo.6anos@gmail.com


 

 

 
 
 
 
 

História: 

 
AULA 1 

 

MÓDULO TEMA 

04 

A formação do Estado Moderno – O absolutismo e o mercantilismo.   
Página 14.  
Vamos analisar as características do absolutismo e compreender o que é o 
mercantilismo.    

 
→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=213409ac-3eca-4b7b-bea2-
aad0e53ec1e5&instituto=objetivo&referencia=200401_FernandoEvangelista_Historia_II_7Ano_AD  
   

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

04 

A formação do Estado Moderno – Teoria do direito divino dos reis. 
Páginas 15 e 16. 
Nessa aula vamos entender sobre a relação da Igreja com os reis, analisando as 
ideias de alguns intelectuais da época.     

 
→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=213409ac-3eca-4b7b-bea2-
aad0e53ec1e5&instituto=objetivo&referencia=200401_FernandoEvangelista_Historia_II_7Ano_AD  
 

Queridos alunos e alunas, realizem a TC9 (página 49) 
 

Matemática: 

 Multiplicação e divisão de racionais. 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana. Parte I clique aqui  e parte II clique aqui 

 Fazer as páginas 33 até 36. 

 Tc 19. 

 Potência. 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana.   Clique aqui  a partir de 11min30s e parte II clique aqui 

 Fazer as páginas 42 até 44.  

 Tc 20. 

 Revisão página 51, exercício 1 até 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=213409ac-3eca-4b7b-bea2-aad0e53ec1e5&instituto=objetivo&referencia=200401_FernandoEvangelista_Historia_II_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=213409ac-3eca-4b7b-bea2-aad0e53ec1e5&instituto=objetivo&referencia=200401_FernandoEvangelista_Historia_II_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=213409ac-3eca-4b7b-bea2-aad0e53ec1e5&instituto=objetivo&referencia=200401_FernandoEvangelista_Historia_II_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=213409ac-3eca-4b7b-bea2-aad0e53ec1e5&instituto=objetivo&referencia=200401_FernandoEvangelista_Historia_II_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=837fbea9-135f-41b0-9db9-d9f15135198d&instituto=objetivo&referencia=210412_RosanaSantos_Matematica_III_7Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f3930789-c151-47f6-8ef9-e2e253f1f6fa&instituto=objetivo&referencia=210412_RosanaSantos_Matematica_IV_7Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0a36874c-7547-4730-9ab0-efdd234ff2ab&instituto=objetivo&referencia=210412_RosanaSantos_Matematica_V_7Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=779de057-c791-481e-93ac-d8bc05a4c8e7&instituto=objetivo&referencia=210412_RosanaSantos_Matematica_VI_7Ano_AD_ZOOM


 

 

 

 

 

Arte: 

 Aula sobre Alexandre Calder  

 Escultura e móbiles  

 Assistir Aos vídeos para enriquecer o estudo https://youtu.be/KZfVdI0aqMs 

https://youtu.be/ytTp-PFxOtE 

 Para finalizar fazer um móbile seguindo os passos do vídeo https://youtu.be/Vif_F_jp0ig 

 

Ciências: 

 Dando continuidade à Apostila do 2º Bimestre, trabalharemos o Módulo 7 – Vida e evolução - 

BOTÂNICA, da página 15 a página 21. 

 7.1. A importância dos vegetais 

 7.2. Órgãos dos vegetais 

 7.3. A folha 

 7.4. A análise comparativa entre os grupos do Reino Plantae 

 Vocês deverão ler atentamente o texto, grifando a principal ideia e respondendo as questões que 

surgirem ao longo do Módulo, além de realizar a TC 10. 

 
Beijos carinhos da Prô Fabi. 

Bons estudos 
 

Inglês: 

 Na apostila 2, Módulo 6, páginas 12 a 17  

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Grammar: Simple Present 

 Vocabulary: verbs 

 Question Words: What, Where, Who, How often, When 

 Resolver os exercícios propostos 

 Fazer Homework 17 e 18 

 

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

Inglês, acesse Módulo 6 – Ordinary people doing extraordinary actions (Objetivo Talks), faça os exercícios 

dos primeiros quadros. Depois acesse Módulo 6 – Ordinary people doing extraordinary actions. E ao final do 

módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia.  

Portal Tv Web (unip.br) 

 
 

Educação Física: 

 Tema: Projeto Olimpíadas. 

 Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/KZfVdI0aqMs
https://youtu.be/ytTp-PFxOtE
https://youtu.be/Vif_F_jp0ig
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160503_marciasantos_ingles_v_7ano_ad

