
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 25 de junho de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 28/06 a 02/07 

 

  #fiqueemcasa 
 

Estamos felizes por iniciar este ano de 2021, com estudos, dedicação, empenho e a certeza 

de que todos serão vitoriosos! 

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do 

Governo do estado de São Paulo com o revezamento necessário. 

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! 

 

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 2º bimestre! 

 Módulo 4- Narrativa visual e interação pessoal. 

  Atividade de criação: Dramatização de uma interação não satisfatória. 

 Realizar o planejamento da atividade nas páginas 61 e 62. Lembrando que como não 

podemos realizar em grupo, vocês deverão usar toda a criatividade. Que tal convidarem os 

familiares? Ou um amigo gravar da casa dele e vocês editarem? Se for possível, façam um 

vídeo e compartilhem com a professora! Estou certa que será super divertido! 

 Apostila de Revisão (Aulas 1 a 5). 

Boas férias! 

 

Geografia: 

 Caderno#2: 2°bimestre! Módulo#4: A dinâmica populacional do Brasil 

 Semana Especial de conclusão do Caderno de Revisão e Tira-dúvidas. 

 Vamos relembrar os pontos mais importantes de sua belíssima Apostila e de tudo o que foi 

estudado até aqui, nos preparando para as notáveis Férias de Inverno! 

 

Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas. 

Lembre-se: Junho é mês de Festa!!! 

Boa semana, ser humano! 

 

Informática: 

Professora Adriana não ministrará aula nesta semana devido ao início das férias escolares. 

 

História: 
 

AULA 1 

MÓDULO TEMA 

05 

O contato com os africanos.  
Páginas 40 e 41.  
Ao longo dessa aula iremos analisar como se deu o contato entre os 
europeus e os africanos, também iremos corrigir os exercícios da página 41.   

 

   

 

 

 



 

 

 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

05 

O contato com os asiáticos.  
Páginas: 43 a 45.  
Nessa aula vamos compreender como foi a interação entre os europeus e 
os asiáticos ao longo do século XVII.   

 

Matemática: 

 Apostila revisão 1.  

 Aulas 1,2, 3, 4, 5. Clique aqui 

 

Arte: 

 Apostila pág. 33 até 38 módulo 5. 

 

Ciências: 

 Finalizaremos o Bimestre com as atividades do caderno de revisão semestral, reforço e 

laboratórios. 

 

Inglês: 

 Caderno de Revisão. Aula 1 e 2. 

 Resolver os exercícios propostos 

 No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois, Revisão Multidisciplinar, disciplina 

Inglês – folheto. Faça os exercícios propostos. 

 

Educação Física: 

 Esse ou esse? (Consulte o APP) 

 Essa brincadeira consiste em escolher entre as opções de modalidades Olímpicas! 

 Cada modalidade possui um desafio a ser cumprido! 

 Você terá dez segundos para escolher sua modalidade e trinta segundos para executar o 

desafio, boa sorte! 

 

 

 

 

 

https://www.objetivo.br/arquivos/gabaritos/fundamental2/prova_multidisciplinar/folhetos/2021/provas-multidisciplinares-folhetos-7ano-matematica.pdf

