
 

 

Inf.: 0559/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 16 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 16/09 a 22/09 

 

 #fiqueemcasa 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar novos 
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). 
 

Português: 
 

 Olá queridos alunos!  

 Apostila do 3º bimestre! 

 Módulo 6- Além do papel. 

 1- Atividade de criação: Meu blog. 

 Para esta atividade a leitura e o planejamento das páginas 63 a 65 serão essenciais. 

 A atividade poderá ser realizada no caderno ou computador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
 
 

 2- Assistir à videoaula do professor Murilo Marques “Documentário”: 

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

196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2

f160715_murillomarques_linguaportuguesa_iv_7ano_ad.ism%2fmanifest 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 66 a 71. 

 Tópicos que serão estudados: Diferenças entre os gêneros notícia, reportagem e 

documentário. 

 Como reforço realizar as tarefas 50 e 51. 

 
Bons estudos! 

Geografia: 

 

 Caderno#3: 

 Módulo#6: Brasil: clima e vegetação. 

 Assistir as vídeo aulas: 

 6.3.2 A degradação do meio ambiente - a vegetação atual. Link da vídeo aula com a 

professora Alexandra Maria: 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=cb131594-7855-4ce9-946e-

193ae9e79b15&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_7

Ano_AD 

 6.3.2. A degradação do meio ambiente - a vegetação atual II. Link da vídeo aula com a 

professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=239169bb-e147-4018-967e-

a5967dde9c61&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_VIII_7

Ano_AD 

 6.3.3. A proteção ao meio ambiente. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4f04068e-15dd-416c-a37f-

20bd6ae8382b&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_IX_7A

no_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos entre as páginas 48 e 56. 

 Concluindo a Tarefa#24: “Projeto Ambiental”.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f160715_murillomarques_linguaportuguesa_iv_7ano_ad.ism%2fmanifest
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Informática: 

 
Módulo 8: Condicionais. 

● Ler a página 10. (Relembrar). 

● Atividade da página 11. (Agora é sua vez! ). 

● Enviar os exercícios para o e-mail abaixo: 

● 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 

 

 

História: 

 

 Módulo 10 – Mercantilismo e escravização – Choque Cultural – Revisão. 

 1 vídeo – Professor Fernando. 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 Exercício APP Colégio Objetivo Bragança. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Mercantilismo e escravização – choque cultural. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f38239e1-f3df-46c6-9a75-

1af8b230bd92&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_V_7Ano

_AD 

 

Matemática: 

 

 Assistir ao vídeo com as orientações da professora Rosana: elementos de uma circunferência 

e círculo I.  Clique aqui e a parte II. 

 Fazer as páginas 91,92,96 até 98. 

 Assistir ao vídeo com as orientações da professora Rosana: Comprimento da circunferência I. 

Clique aqui e a parte II. clique aqui 

 Fazer as páginas 100 até 102. 

 Revisão página 103 até 106. 

 Tc 44 até 46. 

 

 

 

 

mailto:objetivoinfo.7ano@gmail.com
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=home
http://www.objetivo.br/
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https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=49cb9993-3ceb-4fdc-b54e-e5c76c8ecf11&instituto=objetivo&referencia=200703_RosanaSantos_Matematica_VI_7Ano_AD


 

 

 

Arte: 

 

 Apostila pág 12 e 13. 

 Conhecendo um pouco sobre a dançarina e coreógrafa Pina Baush. 

 Assistam o video e em seguida respondam as perguntas da pág 13. 

https://youtu.be/XFFPtF0InAY 

Boa atividade! 

Ciências: 
 

 Na apostila do 3º Bimestre ainda no Módulo 12 – Vida e evolução – PROGRAMAS E 

INDICADORES DE SAÚDE PÚBLICA, 

 Com saúde não e brinca! Diga não as Fake News 

 12.4 Tecnologia e qualidade de vida 

 Módulo 13 -FENOMENOS NATURAIS  (VULCÕES, TERREMOTOS E TSUNAMIS)  

 13.1 – Fenômenos Naturais 

 13.2 – Movimentos de Placas Tectônicas 

 13.3 – Vulcões, terremotos e tsunamis 

 Da página 55 a 68 respondendo as questões que surgem ao longo do Módulo e as TC 26 e 

TC 27. 

 Como de costume deverão grifar a principal ideia do texto, em seguida acompanhar o 

conteúdo pelo site www.objetivo.br na área conteúdo on-line.  

https://conteudoonline.objetivo.br/MP 

 Não se esqueça de anotar todas as dúvidas e curiosidades para o nosso próximo encontro 

online.  

Bons Estudos! 
Inglês: 
 

 Na apostila 3, módulo 12, páginas 33 a 36. 

 Text Comprehension. 

 Grammar: to be (past). 

 there to be (past). 

 Vocabulary: old objects. 

 Homework 35, 36. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/XFFPtF0InAY
http://www.objetivo.br/
https://conteudoonline.objetivo.br/MP


 

 

 
 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 

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

primeiros quadros. Depois acesse Módulo 12 – It wasn’t safe, was it? 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/9B1wrR1CXU8 para realizar as atividades propostas pelo 

professor Giovane. 

 
 

A Coordenação. 
 
 

https://youtu.be/9B1wrR1CXU8

