
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 16 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 19/04 a 23/04 

 

 
 

  #fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas presenciais, seguindo com o revezamento necessário e 

promovendo a conscientização de todos. 

Continuamos com nossas aulas no modelo online, conforme orientações das autoridades de 

nosso município e estado.  

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso 

de todos. 

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

medida 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 
necessidades! 

 

 

 

 

http://www.objetivo.br/
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Português: 

 Olá queridos alunos!  

 Apostila do 1º bimestre. 

 Módulo 2- A escrita. 

 Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci Martins: “A combinação de palavras (I)”: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a5ad0602-ecde-4bd4-8a73-

165becee53b0&instituto=objetivo&referencia=200205_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_I_7

Ano_AD 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 85 a 91. Tópicos que serão estudados: 

Interpretação e organização de textos em itens. 

 Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci Martins: “A combinação de palavras (II)”: 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=93a75505-4209-4c4f-8778-

338e37f1f2cc&instituto=objetivo&referencia=200205_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_II_7A

no_AD 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 92 a 94. Tópicos que serão estudados: Termos 

essenciais da oração. 

 Como reforço do conteúdo realizar as tarefas 17 e 18. 

 Não se esqueçam das atualidades no caderno de redação. 

Bons estudos! 
 

Geografia: 

 Caderno#1: Módulo#2: Brasil: localização e divisão regional  

 Assistir a vídeo aula do Módulo#2, com a professora Alexandra:  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c4747ceb-509a-4c0d-a76c-

1ccdad31420b&instituto=objetivo&referencia=200117_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_7

Ano_AD 

 Essa semana, vamos trabalhar a história e a geografia de nosso belíssimo município. 

 Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas. 

 2021 está demais e Abril é o mês dos Abridores (do Latim “Aprilis”, que significa “abrir novas 

culturas, germinar”) de Apostila Nova!!! 

Boa semana, ser humano!!! 
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Informática: 

 Módulo 3: Direção. 

 Ler a página 17. 

 Atividade da página 17. 

 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  

 
 

História: 

AULA 1 

MÓDULO TEMA 

 Avaliação. 

 
 
   
AULA 2 

MÓDULO TEMA 

03 

Grandes Navegações no Pacífico. 
→ Páginas 44 e 44. 
→ Vamos compreender a presença dos portugueses na região 
Oriental e suas relações comerciais com os chineses e japoneses. 

 
→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=69dbaeb0-2e1b-
4907-ad7e-
8136b0afee1e&instituto=objetivo&referencia=200212_FernandoEvangelista_Historia_VIII_7Ano_AD  
 

Matemática: 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana: cálculo de áreas.  Clique aqui 

 Fazer páginas 123 até 127. 

 Tc 13. 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana: Volume. Clique aqui 

 Fazer páginas 130 até 132. 

 Correção revisão módulo 3  

 Tc 14. 

 

 

 

 

http://www.objetivo.br/
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
mailto:objetivoinfo.6anos@gmail.com
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=69dbaeb0-2e1b-4907-ad7e-8136b0afee1e&instituto=objetivo&referencia=200212_FernandoEvangelista_Historia_VIII_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=69dbaeb0-2e1b-4907-ad7e-8136b0afee1e&instituto=objetivo&referencia=200212_FernandoEvangelista_Historia_VIII_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=69dbaeb0-2e1b-4907-ad7e-8136b0afee1e&instituto=objetivo&referencia=200212_FernandoEvangelista_Historia_VIII_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c208ac02-75f8-4d64-9ded-37d1ffdf5d2e&instituto=objetivo&referencia=210105_LucianaLopes_Matematica_III_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=6a17ce0b-67da-4ac0-9e3f-48f387acca0d&instituto=objetivo&referencia=210105_LucianaLopes_Matematica_V_7Ano_AD


 

 

 

 

 

Arte: 

 Apostila módulo 1 pág.  14 Cultura dia esquimós  

 Ler texto da pág. 14 e assistir vídeo sobre cultura dos esquimós https://youtu.be/cg6KIchAxQA 

 Módulo 2 Valores da cultura e da arte  

 Assistir vídeos sobre o valor das obras e fazer pág. 15. https://youtu.be/IzOyAEL8dEg 

 

Ciências: 

 Nessa semana realizaremos a revisão dos conteúdos que serão abordados no Provão e 

faremos a apresentação dos Trabalhos de Projeto Pedagógico 1º Bimestre.  

                                                                                                              Beijos Prô Fabi 
 
 

Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 4, páginas 36 a 38.  

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Gramática: Simple Present 

 Vocabulary: Sports 

 Resolver os exercícios propostos 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, 
disciplina Inglês, acesse Módulo 4 – Sports for a better world! (Objetivo Talks), faça os exercícios 
dos primeiros quadros. Depois acesse Módulo 4 – Sports for a better world! E ao final do módulo 
assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. Portal Tv Web (unip.br) 
 
 

Educação Física: 

 Acessar o link https://youtu.be/AyewQRKCr-8 para participar das aulas de educação física 

com prof. Giovane. 

 
 

Atenciosamente, 
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