
 

 

 
Inf.: 0761/20 

 
 

Bragança Paulista, 18 de novembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 18/11 a 24/11 

 

 #fiqueemcasa 

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. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Direcionada (ADD), sempre ao vivo, no horário das 08:00h 

às 12:00h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 

Direcional será essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o processo 

avaliativo. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 

Português: 

 

 Olá querido aluno!  

 Apostila do 4º bimestre! 

 Módulo 8- Valores nas campanhas educativas. 

 Apresentação da campanha da boa convivência. 

 Lembrando que essa apresentação já se iniciou na semana anterior. 

 O cartaz e o texto poderão ser substituídos por slides. 

 Correção das tarefas de casa e revisão para o Provão. 

 Voltaremos ao conteúdo gramatical das páginas 36 e 37. (Sujeito Indeterminado). 

 Leitura e interpretação de atualidades em aula! 

Bons estudos! 

 

Geografia: 

 

 Caderno#4: Módulo#8: Brasil, espaço urbano. 

 Assistir as vídeoaulas: 

 8.4. As Cidades I. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=459866c4-de28-45f0-939a-
958e51e0c64c&instituto=objetivo&referencia=As%20cidades%20(I) 

 8.4. As Cidades II. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ebc2aa2f-15c6-4955-a242-
db7071072c85&instituto=objetivo&referencia=As%20cidades%20(II) 

 8.4. Hierarquia Urbana. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=63b43718-a9dd-440f-8997-
d70daf57afdd&instituto=objetivo&referencia=Hierarquia%20Urbana 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 34 a 
45. Concluindo as Tarefas propostas.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

 

Informática: 

 

 Módulo 11: Games. 

 Ler as páginas 27, 28 e 29. 

 Atividade da página 28. 

 E-mail de contato da classe: objetivoinfo.7ano@gmail.com  

 Link do programa online: https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=home 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br   
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História: 

 

 Módulo 14 – A organização política na colônia: Conflitos, tensões e disputas territoriais na co-
lônia portuguesa. Revisão. 

 Módulo 15 - Do mercantilismo ao capitalismo – A construção de uma nova ordem. Revisão. 

 2 vídeos – Professor Fernando 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: A organização política na colônia: conflitos, tensões e disputas territoriais na colônia 
portuguesa. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8c52196b-474c-45fc-92ab-
9133af7bede2&instituto=objetivo&referencia=A%20organiza%C3%A7%C3%A3o%20pol%C3
%ADti-
ca%20na%20col%C3%B4nia:%20conflitos,%20tens%C3%B5es%20e%20disputas%20territor
iais%20na%20col%C3%B4nia%20portuguesa  

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Do mercantilismo ao capitalismo – A construção de uma nova ordem 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=41c0f3cb-c582-4cf6-ac2d-
5a4d7237468a&instituto=objetivo&referencia=Do%20mercantilismo%20ao%20capitalismo%2
0-%20A%20constru%C3%A7%C3%A3o%20de%20uma%20nova%20ordem  
 

 

Matemática: 

 

 Revisão Módulo  

 Página 86 até 91. 

 Correção da revisão módulo 13 e 14. 

 Exercícios extras caderno. 

 

Arte: 

 

 Apostila pagina 29 e 30 

 Tema: Fernando Pessoa e seus heterônimos  

 Ler o texto e assistir o vídeo sobre o escritor https://youtu.be/UjvKPMQnMtg 
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Ciências: 

 

 Dando sequência na Apostila 4, Módulo 16 – Terra e Universo – Placas tectônicas e deriva 
continental. 

 16.3 – Métodos de datação de rochas e fósseis. 

 16.4 – Datação utilizando o carbono. 

 Da página 57 a página 60. 

 Vocês deverão ler atentamente o Módulo indicado, grifar as principais ideias abordadas e res-
ponder as questões que surgirão ao longo do módulo e a TC 38. 

 Acompanhem o conteúdo pelo site do colégio www.objetivo.br e assistam os dois vídeos indi-
cados no final da página da Professora Maria Lúcia. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1a8d1cc0-7a42-44f6-b039-
d2e999e4df8b&instituto=objetivo&referencia=Placas%20tect%C3%B4nicas%20e%20deriva%
20continental 

Bons Estudos! 

Inglês: 

 

 Na apostila 4, módulo 15, páginas 21 e 22 

 Text comprehension 

 Grammar: Simple Present 

 Vocabulary: music 

 Homework 44 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 15 – Music inspires anyone! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos seis pri-
meiros quadros. Depois acesse Módulo 15 – Music inspires anyone! Faça os exercícios propostos. E 
no final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 

Educação Física 

 

 Acessar o link https://youtu.be/PjRn9TnzlMk para realizar as atividades propostas pelo profes-
sor Giovane. 

 

A Coordenação. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.objetivo.br/
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1a8d1cc0-7a42-44f6-b039-d2e999e4df8b&instituto=objetivo&referencia=Placas%20tect%C3%B4nicas%20e%20deriva%20continental
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1a8d1cc0-7a42-44f6-b039-d2e999e4df8b&instituto=objetivo&referencia=Placas%20tect%C3%B4nicas%20e%20deriva%20continental
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1a8d1cc0-7a42-44f6-b039-d2e999e4df8b&instituto=objetivo&referencia=Placas%20tect%C3%B4nicas%20e%20deriva%20continental
https://youtu.be/PjRn9TnzlMk


 

 

 
 


