
 

 

Inf.: 0137/20 
 

Bragança Paulista, 27 de maio de 2020. 
 

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

  Planejamento Semanal de 27/05 a 02/06 
 

    
#fiqueemcasa 

 

A partir desta 4ª feira, 27 de maio, a forma de acesso aos plantões e bate-papos, vai mudar e as 
reuniões anteriores serão desativadas. 

Acesse o link a seguir para participar das novas reuniões do Zoom: 

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

Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

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. 

Contem com o rico auxílio dos professores através dos plantões de dúvida! 

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 no “CONTEÚDO ON-LINE” (ao lado esquerdo da tela) e automaticamente você será di-
recionado para as disciplinas que você deverá acessar para realizar suas atividades. 

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo 
e na execução das tarefas da apostila. 
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 Junto com o semanário, enviaremos um link de vídeo, que vocês poderão e deverão acessar, 
antes de começar as tarefas.  

 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 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à von-
tade para retornar às explicações das vídeoaulas e consultar quando quiser os textos e outras 
informações do portal. Para facilitar o estudo, elaboramos o seguinte cronograma. 

 
Programação para a semana de 27/05 a 02/06. 

Segue programação da semana: 

 

Português: 

Acessar o link  https://youtu.be/RlI4uNA0zEk com as orientações da professora Adriana Diniz. 

Dicas: Estabeleçam horários para a realização e dividam as tarefas nos cinco dias da semana! 

 

Olá queridos alunos!  

 Apostila 2 - 2º bimestre! 

 Módulo 3 - Transmissão de informações. 

 Retomar a vídeo aula do professor Cássio Pignatari “Transmissão de informação III”: 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=38100757-0931-4019-96ac-
7a9d9dcd6314&instituto=objetivo&referencia=200408_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_III
_7Ano_AD 

 E realizar as atividades das páginas 15 a 19. (Análise de textos instrucionais). 

 Como reforço realizar a tarefa 23. 

 Produção de receita. (Doce de chuchu). 

 Orientações nas páginas 20 e 21. 

 Realizar esta produção em uma folha separada para ser entregue ao retornarmos. 

 Como reforço realizar a tarefa 24. 

 Assistir a vídeo aula do professor Cássio. 
 Pignatari “Embalagens”: http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=55789de5-3b65-4f01-

bcbb-
3ef2e888e5d5&instituto=objetivo&referencia=200408_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_IV_
7Ano_AD 
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 E realizar as atividades das páginas 21 a 27. 

 Como reforço realizar a tarefa 25. 

 

Dicas: Estabeleçam horários para a realização e dividam as tarefas no decorrer da semana! 

Assinalem as dúvidas e prestigiem nosso plantão! 

Bons estudos! 

Geografia: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=FmaXX4vpPYI&t=22s com orientações do profes-
sor Arthur. 

 

 Apostila 2: 2º bimestre 

 Módulo#3: 

 Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula com a professora Alexan-
dra Maria, no caderno. 

 1. Os indígenas (I). Assistir a vídeo aula: “Os indígenas (I)”. 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
f160429_alexandrafigueiredo_geografia_ii_7ano_ad.ism%2fmanifest 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos. Ao concluir o item ante-
rior, você já pode realizar, em casa, a Tarefa 10 “Grupos indígenas". 

 Você, ser humano, irá notar que a vídeo-aula acima já foi abordada na semana anterior, caso 
seu resumo esteja pronto, basta assistir mais uma vez e verificar se os exercícios da apostila 
estão prontos, depois siga para a próxima vídeo-aula. 

 1.2. Os indígenas hoje. Assistir a vídeo aula: “Os indígenas (II)”. 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
f160429_alexandrafigueiredo_geografia_iii_7ano_ad.ism%2fmanifest 

 

Ciências: 

Acessar o link https://youtu.be/s3IIeACkDVo com as orientações da professora Fabiana. 

 

 Apostila 2: 

 Na Apostila do 2º Bimestre leia cada tópico (6.3 e 6.4 item a, b e c) grifando a principal ideia e 
responda as questões propostas das páginas 9 e 10. 

 Em seguida, assista os vídeos sugeridos a baixo para maior entendimento do conteúdo.  
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 EQUILIBRIO TÉRMICO. 

 https://www.youtube.com/watch?v=NuLZf0zWUgE 

 UNIDADES DE CALOR. 

 https://www.youtube.com/watch?v=kXoVVrqCgXY&t=153s 

 PROPAGAÇÃO DO CALOR.  

 https://www.youtube.com/watch?v=fNWwz8AI9Ro 

 Nas páginas 68 e 69 – LABORATÓRIO 7 – TRANSFERÊNCIA DE CALOR, você poderá 
realizar em casa, seguindo todas as instruções da apostila. Lembre-se de anotar o resultado 
na apostila e como já havia sido sugerido anteriormente, fotografe, ou faça pequenos vídeos e 
poste no facebook marcando a Prô. 

 Para finalizar acesse: http://www.objetivo.br/ - EAD Objetivo Ciências - Módulo 6 - apenas até 
6.4. Propagação do calor.  Role até o final da página e assista o segundo vídeo da 
Professora Maria Lúcia. http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=26b65585-fc86-4df7-
a68f-
d253713bebb3&instituto=objetivo&referencia=200331_MariaCatalani_Ciencias_II_7Ano_AD 

 

Não se esquecem de anotar dúvidas e curiosidades para o nosso próximo Plantão de Ciências. 

Bons estudos! 

Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=a-r5WxwhR5Q com as orientações da professora 
Adriana Macedo. 

 

 Módulo 4: Repetições. 

 Ler as páginas 26 e 27. 

 Exercitar a página 26. (Caso você tenha o programa.) 

 Atividade da página 27. 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  
 

História: 

Acessar o link https://youtu.be/1dLivFmJfs8 com as orientações da professora Patrícia. 

 

 Apostila 2: 2º bimestre. 

 Módulo 5 - O contato de europeus com outros continentes (Páginas 17 a 19). 

 2 vídeos -  Professor Fernando. 

 Exercícios das páginas 18 e 19. 

 TC 10. 
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 Professor: Professor: Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Exploração de seus conhecimentos sobre o contato dos europeus com outros povos 
(Aproveitamento da aula de mesmo tema de 2019, sem prejuízo 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_i_7ano_ad.ism%2fmanifest 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Contato de europeus com outros continentes II. 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a89c5809-4dbd-4647-a046-
3824f323f0c9&instituto=objetivo&referencia=200401_FernandoEvangelista_Historia_III_7Ano
_AD 

 
Matemática: 

Acessar o link https://youtu.be/7Mmkd4qAo88 com orientações da professora Daniela.                                                                                                                                      

 

 Apostila 2: 2ºbimestre.  

 Assistir ao vídeo da professora Rosana adição e subtração de números racionais parte I cli-
que aqui.  

 Fazer as páginas 21 e 22. 

 Assistir ao vídeo adição e subtração de números racionais parte II clique aqui. 

 Fazer as páginas 23 e 24. 

 Fazer os exercícios das páginas 25 e 26. 

 Tarefa de casa 18. 

 Assistir ao vídeo multiplicação e divisão de números racionais parte I clique aqui. 

 Fazer as páginas 27 e 28. 

 Fazer os exercício 1, 2, 3 revisão das páginas 46 e 15, 16 e 17 e 49. 
 
 
Arte: 
Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=91nMxLyg0Y4 com as orientações da professora 
Adriana Fambrini. 
 
Queridos alunos, preparei para vocês um vídeo no Youtube com orientações para a realização das 
atividades:   
 

 Módulo 2 - Valores da cultura e da arte.  

 Valor histórico e valor de época. 

 Ler texto da página 16 responder questões 1,2 e 3. 

 Fazer a proposta da apostila página 17. 
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 Assistir vídeo aula "Valor histórico e valor de época "com a professora Mariane Cavalhei-
ro https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f20
0.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga
%2f160113_marianecavalheiro_arte_iv_7ano_ad.ism%2fmanifest e o link relaciona-
do https://www.objetivo.br/conteudoexterno/conteudoonline/arte/iracema.html 

 
Boa atividade! Qualquer dúvida nos vemos no Plantão!  

 
Inglês: 
Acessar o link https://youtu.be/TzmxWP3lG8A com as orientações do professor Mauro. 
 

 Apostila 2: 2º bimestre. 

 Na apostila 2, Módulo 5, páginas 6 a 11.  

 Pontos gramaticais:  

 Simple Present (interrogative: do / does) (pag.6) 

 Resolver os exercícios propostos 

 Leitura de textos (paginas 9 e 11) 

 Responder os exercícios de interpretação 

 Homework 15 e 16.  
 
No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 5 – Time for me (Objetivo Talks), faça os exercícios dos oito últimos quadros.  
Depois acesse Módulo 5 – Time for me, no final do módulo assista as vídeo aulas I, II, III e IV com a 
profª Marcia. 
 
Educação Física: 
Acessar o link https://youtu.be/8bLiz4E_aw8 com as orientações do professor Giovane. 

 
 
 
 
 
 
 

Atenciosamente,  
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