
 

 

 
 

 
Bragança Paulista, 24 de setembro de 2021. 

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

  Planejamento Semanal de 27/09 a 01/10 
 

 #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 ne-

cessidades! 

 

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 querido aluno! Apostila do 3º bimestre! 

Módulo 6- Além do papel. 

Assistir à videoaula do professor Murilo Marques “Documentário”: 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.22

4.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f160715_mur

illomarques_linguaportuguesa_iv_7ano_ad.ism%2fmanifest 

Aula 1: Atividade de criação: Documentário. 

Nesta atividade, você produzirá um documentário com tema livre, podendo inclusive realizar com os 

familiares. O roteiro poderá ser escrito no caderno e se possível gravar usando o celular, não se es-

queça de compartilhar com a professora! Temos como exemplo um roteiro na página 73 e o plane-

jamento para esta atividade se encontra nas páginas 74 e 75. Tarefa 52 

Aula 2: Apresentação dos documentários. Tarefas 53 e 54. 

Aula 3: Correção das tarefas. 

*Começamos agora a apostila do 4º bimestre! 

Módulo 7- Os valores nas narrativas. 

Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci “Valores através de narrativas”: 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.22

4.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f161025_and

reamartins_linguaportuguesa_i_7ano_ad.ism%2fmanifest 

Aula 4: Para as atividades das páginas 3 a 5 utilizaremos os seguintes provérbios: 

De pequenino é que se torce o pepino. 

Pau que nasce torto morre torto. 

Uma andorinha só não faz verão. 

Antes só do que mal acompanhado. 

Antes um pássaro na mão do que dois voando. 

Quem não arrisca não petisca. 

Aula 5: Atualidades e interpretação de provérbios. 

 

Bons estudos! 
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Geografia: 

Caderno#4: GEOGRAFIA - Módulo#7: Brasil, espaço rural. 

Aula#1: Introdução aos estudos sobre o Espaço Rural brasileiro e sua importância para o agronegó-

cio mundial. 

Aula#2: Assistir as vídeoaulas: 

7.1. Setores Econômicos. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.22

4.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f161028_alex

andrafigueiredo_geografia_i_7ano_ad.ism%2fmanifest 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, concluindo a Tarefa#25: “Se-

tores Econômicos”.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

Estamos finalizando uma excelente etapa e iniciando a reta final dos estudos deste ano, aproveite! 

Boa semana, ser humano! 

 

Informática: 

Programando com Scratch  

Módulo 9: Repetições 

Ler as páginas 12 e 13. 

Atividades das páginas 12 e 13.  

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

Atualidades da semana. 

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 
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História: 

 
  

AULA 1 

MÓDULO TEMA 

11 

O sistema colonial português. 
Páginas 3 a 5. 
Ao longo dessa aula iremos analisar o sistema de capitanias here-
ditárias. 

 
→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=771bf007-f244-
4022-863a-
680677be3b4a&instituto=objetivo&referencia=O%20sistema%20colonial%20portugu%C3%AAs%20
no%20Brasil%20e%20a%20produ%C3%A7%C3%A3o%20a%C3%A7ucareira  

 
  

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

11 
O sistema colonial português. 
Páginas 5 a 8. 
Ao longo dessa aula iremos analisar a formação dos engenhos de açúcar. 

 
→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=771bf007-f244-
4022-863a-
680677be3b4a&instituto=objetivo&referencia=O%20sistema%20colonial%20portugu%C3%AAs%20
no%20Brasil%20e%20a%20produ%C3%A7%C3%A3o%20a%C3%A7ucareira 
 

Matemática: 

1ª aula: Inequação do 1º grau 

Assistir ao vídeo da professora Rosana. Clique aqui. Páginas 3 até 5. 

2ª aula: Princípios de equivalência. Assistir ao vídeo da professora Rosana.   Clique aqui 

Páginas 7 e 8. Tc 46. 

3ª aula: Resolução de inequação do 1º grau. 

Assistir ao vídeo da professora Luciana.  Clique aqui e clique aqui 

Páginas 8,12 e 13. 

4ª aula: Correção. Página 14. Tc 47 

5ª aula: Revisão dos módulos 15 até 17. 
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Arte: 

Aula1: assistir o vídeo sobre O artista Kandinskyhttps://youtu.be/KWk5xLUBhG0 e fazer  uma man-

dala usando a técnica com barbante colorido.  

Aula 2: montagem da mandala https://pin.it/1dteJg9 

 

Ciências: 

Aula 1:Iniciaremos essa semana a apostila do 4 Bimestre. 

Módulo 14 - Matéria e energia - História dos combustíveis e das máquinas térmicas. 

14.1 - Combustíveis 

14.2 - Um pouco da história. 

Aula 2: 14.3 - Tipos de combustíveis 

14.4 - As máquinas a vapor 

Aula 3: Laboratório 

Aula 4: 14.5 - Automação e informatização 

Vocês deverão ler a parte teórica, grifar a principal ideia e responder as questões ao longo do módulo. 

                                                                 Beijos carinhos da Prô Fabi. 
                                                                                                 Bons estudos! 

 

Inglês: 

Apostila 3, Módulo 12  

Aula 1:Text: Leitura, Interpretação 

Grammar: to be (past) review 

Exercises: review 

Homework 35 

Aula 2: Grammar: there to be (past) review 

Question Words review 

Exercises: review  

Homework 36 

 

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

plina Inglês, acesse o Módulo 12 – It wasn’t safe, was it? (Objetivo Talks), faça os exercícios dos 

primeiros quadros. Depois acesse o Módulo 12 – It wasn’t safe, was it? No final do módulo assista a 

vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 
 

Educação Física: 

Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 
 

 
Atenciosamente, 

 

 
 
 

 

http://youtu.be/KWk5xLUBhG0
https://pin.it/1dteJg9

