
 

 

 
 

Bragança Paulista, 05 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 08/02 a 12/02 

 

 #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 Go-

verno do Estado de São Paulo com o revezamento necessário. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-

dida do possível pelo zoom, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

                 Senha: 40346666 para todas as aulas 

E em caso de impossibilidade da participação deverão ser acompanhadas pelo site 

http://www.objetivo.com.br na área aulas EAD. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente no Colégio. 

 
 

Atenciosamente, 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

Português: 

Olá queridos alunos!  

 Apostila do 1º bimestre! 

 Módulo 1- A fala. 

 Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci Martins: “A fala”.  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6740b5c8-60b7-4d9e-8a9b-
408e51220d43&instituto=objetivo&referencia=200127_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_I_7Ano_A
D 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 3 a 5.  

 Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci Martins: “A pronúncia e a escrita”.  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=379f512c-e7c0-4fdb-846d-
99a541ccaf2d&instituto=objetivo&referencia=200127_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_II_7Ano_AD 

 Realizar as atividades das páginas 6 a 9. 

 Tópicos que serão estudados: Pronúncia e escrita; Intensidade das sílabas e Diferenças entre a 
língua falada e a escrita. 

 

Bom Estudo!!! 
 

Geografia: 

 Caderno#1: 

 Módulo#1: A Construção do Território Brasileiro. 

 Assistir as vídeoaulas: 

 1.1. A Formação do Brasil. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=64af44b6-0874-47fe-94a0-
7d6afa50d7b1&instituto=objetivo&referencia=200115_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_7Ano_AD 

 1.2. A América Pré-Colombiana. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria:  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a7b716b6-3aeb-4719-8eef-
753de80ca60f&instituto=objetivo&referencia=200115_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_7Ano_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 03 a 08. 
Concluindo a Tarefa#1: “Povos Indígenas do Brasil”.  

 

Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas! 

Vamos com tudo, pois este de 2021 promete muitas coisas boas!!! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

 Módulo 1 e 2: Internet segura - Movimento. 

 Ler as páginas 3, 4, 5, 6 e 7. 

 Atividade das páginas 2 e 7. 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 Acessar o link:  https://www.youtube.com/watch?v=TfAO8P5oVeI   
 

História: 

AULA 1 

 

MÓDULO TEMA 

01 

Circulação de saberes e mercadorias entre Ocidente e Oriente. 

→ Páginas 3, 4, 5, 6 e 7.  

→ Iremos rever a baixa Idade Média e a formação do Império Bizantino, 
sua organização e características econômicas.  

 

Queridos alunos e alunas, vocês deverão ler e grifar a principal ideia do texto da página 5, as 
dúvidas deverão ser anotadas e na próxima aula irei saná-las.  Além disso, realize a tarefa de 

casa da página 5. 

 

AULA 2 

 

MÓDULO TEMA 

01 

Circulação de saberes e mercadorias entre Ocidente e Oriente. 

→ Páginas 8, 9 e 10. 

 → Vamos encerrar o tema sobre Império Bizantino e fazer os exercícios 
da página 9. Além disso vamos iniciar a história do Império Árabe 
analisando a localização geográfica e a influência da cidade de Meca.  

 

Queridos alunos e alunas, vocês deverão ler a página 8 e fazer os exercícios, as dúvidas 
deverão ser anotadas e na próxima aula irei saná-las.  Além disso, leia a página 10 e realize a 

tarefa de casa da página 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/
https://www.youtube.com/watch?v=TfAO8P5oVeI


 

 

 
 
 
 

Matemática: 

 Aplicação da matemática: Múltiplos e divisores de um número natural. 

 Fazer a página 4. 

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

 Fazer as páginas 8 até 10. 

 Tarefa de casa 1. 
 

Arte: 

 Apostila página 3 e 4 módulo 1. 

 Definição de Arte. 

 Assistam ao vídeo com a professora Mariane Cavalheiro sobre a aula no link: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160113_marianecavalheiro_arte_i
_7ano_ad 

 

Ciências: 

 A partir dessa semana iniciaremos a Apostila de Ciências do 1º Bimestre. 

 Iremos tratar no Módulo 1: 

 MATÉRIA E ENERGIA: 

 Máquinas simples;  

 Máquinas simples; 

 Principais tipos de máquinas simples, da página 3 a página 8. 

 Você deverá ler atentamente a parte teórica, assinalando a principal ideia do texto, realizar as 
atividades propostas e no final da página 8 haverá indicação para realizar a TC 1 (página 45 e 
46), a qual já estamos aptos a fazê-lo. 

 Todas as dúvidas deverão ser anotadas para que possamos discutir ao longo dessa semana. 

 Você poderá também acompanhar o conteúdo indicado, pelo site www.objetivo.br na área conte-
údo on-line, CIÊNCIAS. Rolando a barra até o final da página irá encontrar a vídeo aula do tema 
abordado. 

 Desejo a todos um ótimo ano letivo e trago a certeza de que juntos somos mais. 

 Beijos carinhos da Prô Fabi. 

 

Bons Estudos! 

“Sementinhas bem plantadas brotam e não param de crescer” 
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Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 1, páginas 1 a 5.  

 Leitura e interpretação de texto. 

 Novos vocabulários: countries. 

 Gramática: Personal Pronoun (I, you, he, she it, we, you, they) 

 Resolver os exercícios propostos 

 Fazer Homework 1 

 

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

plina Inglês, acesse Módulo 1 – Where are you from? (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primei-

ros quadros.  

 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/yV_PPjN9nwM para participar da atividade de Educação Física com 

professor Giovane. 

 

 
 

https://youtu.be/yV_PPjN9nwM

