
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 03 de setembro de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 08/09 a 10/09 

 

 #fiqueemcasa 

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, 

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


 

 

 
 

Português: 

Olá queridos alunos!  

Apostila do 3º bimestre! 

Módulo 5- Objetividade e subjetividade. 

Aula 1: Atividade de reflexão sobre biografias. 

Após releitura das biografias que lemos após cada texto interpretado no módulo, realizar as ativida-

des das páginas 49 e 50. Tarefa 47. 

Aulas 2 e 3: Atividade de criação: Autobiografia. 

O planejamento desta produção está nas páginas 51 e 52. Tarefa 48. 

Durantes as aulas faremos a leitura das autobiografias! 

Segue uma sugestão de vídeo sobre os gêneros estudados no módulo: 

https://www.youtube.com/watch?v=GxpVfCqxiG0 

É importante que assistam e anotem as características dos gêneros BIOGRAFIA, AUTOBIOGRAFIA 

E MEMÓRIAS. 

 
Bons estudos! 

 

Geografia: 

Módulo#6: Brasil: clima e vegetação. 

Assistir as vídeoaulas: Aula#1: 6.3. A vegetação - suporte de vida. Link da vídeo aula com a profes-

sora Alexandra Maria: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=965e459e-bb93-4405-a65d-

e0f66caaa207&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_7Ano_AD 

Aula#2: 6.3.1. A relação entre clima e vegetação no Brasil. Link da vídeo aula com a professora Ale-

xandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0bb1ff54-d6f3-4fc3-b43d-

cb724ec339fc&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_7Ano_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos entre as páginas 43 e 47. Con-

cluindo a Tarefa#23: “Amazônia: seu povo e suas lendas”.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

Não se esqueça: Em Setembro comemoramos a Independência do Brasil. 

 

Boa semana, ser humano! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GxpVfCqxiG0
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=965e459e-bb93-4405-a65d-e0f66caaa207&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=965e459e-bb93-4405-a65d-e0f66caaa207&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0bb1ff54-d6f3-4fc3-b43d-cb724ec339fc&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0bb1ff54-d6f3-4fc3-b43d-cb724ec339fc&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_7Ano_AD


 

 

 
 

 

Informática: 

Programando com Scratch  

Módulo 8: Projeto condicional SE/SENÃO. 

Ler as páginas 9 e 10. 

Atividade da página 9 (Agora é sua vez). Faça na apostila. 

Anotar o e-mail e a sua senha para usar na próxima aula de informática. 

Dar continuidade no projeto pedagógico. 

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  

Assista o vídeoaula: https://www.youtube.com/watch?v=HxO-0Y3e2KU  

 

História: 

 
Nesta semana não haverá aula devido ao Recesso Escolar e feriado da Independência. 
 

Matemática: 

1ª aula- Simetria de Translação. Páginas 71,75 até 78. Tc 42. 

2ª aula- Revisão 79 até 82. 

3ª aula- Elementos de uma circunferência. Páginas 83 e 84. 

 

Arte: 

Organização e produção de painéis e materiais visuais artísticos para o Projeto Pedagógico do 3°Bim.  
 

Ciências: 

Na apostila 3 Módulo 12 – Vida e evolução - Programas e indicadores de saúde pública. 

Aula 1: 12.1 - Cuidando da saúde. 12.2 - Taxa de mortalidade infantil. 

Aula 2: 12.3 - Vacinas. 12.4 - Tecnologia e qualidade de vida 

Aula 3: MÓDULO 13 – TERRA E UNIVERSO FENÔMENOS NATURAIS 

13.1 - Fenômenos naturais. 13.2 - Movimento das placas tectônicas 

13.3 - Vulcões, terremotos e tsunamis. Vocês deverão ler atentamente a parte teórica, grifando a 

principal ideia e respondendo as questões e TCs que surjam ao longo do conteúdo. 

Leia atentamente toda a parte teórica, grifando a principal ideia do texto. Realize as atividades pro-

postas e as TCs ao longo do conteúdo. 

 

                                                                 Beijos carinhos da Prô Fabi. 
                                                                                                 Bons estudos! 

 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
mailto:objetivoinfo.6anos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=HxO-0Y3e2KU


 

 

 
 
 
 

Inglês: 

Apostila 3, Módulo 11  

Aula 1: Feriado 

Aula 2: Text: Leitura, Interpretação 

Grammar: to be (past) review 

Question Words review 

Exercises  

Homework 33 

 

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

plina Inglês, acesse o Módulo 11 – Happy old times! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primei-

ros quadros. Depois acesse o Módulo 11 – Happy old times! No final do módulo assista a vídeo aula 

com a Prof. Márcia. 

 
 
 

Educação Física: 

Tema: Volei. Consultar APP e assistir vídeos anexos. 

 
 

 
Atenciosamente, 

 

 
 
 
 


