
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 21 de maio de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 24/05 a 28/05 

 

#fiqueemcasa 

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 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 necessida-
des! 

 

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, fami-
liares e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 
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Português: 

 Olá queridos alunos!  

 Apostila do 2º bimestre! 

 Módulo 4- Narrativa visual e interação pessoal. 

 Assistir à videoaula do professor Cássio: “Narrativa visual e interação pessoal – Narrativa Visual (I)”: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d82722d7-14ec-48d5-8bb8-

1df7e5dcfaf5&instituto=objetivo&referencia=200408_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VI_7Ano_AD 

 Realizar leitura e atividades das páginas 39 a 45 (até o exercício 1.10). 

 Como reforço realizar a tarefa 31. 

Bons estudos! 
 

Geografia: 

 Caderno#2: 2 bimestre! 

 Módulo#3: Orientação e Localização 

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

 2. As linhas imaginárias. https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=48243f28-fd13-4da6-b75b-

3bc8aefc4d8d&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_6Ano_AD 

 3. Coordenadas geográficas. https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=48243f28-fd13-4da6-b75b-

3bc8aefc4d8d&instituto=objetivo&referencia=200402_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_6Ano_AD 

 Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas. Conclua as Tarefas para mandar bem na Prova! 

 
Lembre-se: Maio é o mês das Lendas! 

Boa semana, ser humano! 
 

Informática: 

 Módulo 4: Animação. 

 Ler as páginas 29 e 30. 

 Atividade da página 30. 

 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  
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História: 

 
AULA 1 

MÓDULO TEMA 

 Prova de Inglês 

 
   
AULA 2 

MÓDULO TEMA 

05 

O contato de europeus com outros continentes 
Página 17. 
Nessa aula vamos entender como foi a experiência dos europeus ao ter 
contato com os indígenas. 

 
→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=367e5c1c-bb79-4cb9-b545-
c92e0e47efbb&instituto=objetivo&referencia=210422_FernandoEvangelista_Historia_IV_7Ano_AD_ZOOM  

 
Queridos alunos e alunas, realizem a Tarefa 10 (página 51). 

 

Matemática: 

 Radiciação: Página 44 até 47. Tc 21. 

 Expressões numéricas: Páginas 48 e 50. Tc 22. 

 Revisão Módulo 6. 

 Páginas 51 até 55. 

 

Arte: 

 Continuação da atividade de móbile inspirada no artista Alexander Calder.  

 Montagem do móbile com papéis, cabide  ou vareta de bambu, nylon ou lã.  

 

Ciências: 

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

TÂNICA, da página 21 a página 29. 

 7.5 - Briófitas 

 7.6 - Pteridófitas 

 7.7 - Raízes 

 7.8 - Caules  

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

girem ao longo do Módulo, além de realizar a TC 11. 

                                                                 Beijos carinhos da Prô Fabi. 
                                                                                                 Bons estudos! 
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Inglês: 

 Na apostila 2, Módulo 6, páginas 18 a 23  

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Grammar: Simple Present 

 Vocabulary: verbs 

 Imperative 

 Resolver os exercícios propostos 

 Fazer Homework 19 e 20 

 

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

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

últimos 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: Propaganda Olímpica. TG Educação Física 

 
Atenciosamente, 
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