
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 11 de junho de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 14/06 a 18/06 

 

 #fiqueemcasa 

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do Go-
verno do estado de São Paulo com o revezamento necessário. 

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. 

 
Atenciosamente, 

 

 
 

 

 

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. 

  Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari: “Narrativa visual e interação pessoal – 

Interação Pessoal”. http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f994f65f-6fb2-4453-a527-

8e71be3270a6&instituto=objetivo&referencia=200408_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_IX

_7Ano_AD 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 54 a 58. 

 Atividade de criação: Uma interação não satisfatória.  

 Como reforço do conteúdo realizar a tarefa 36. 

 

ATENÇÃO: Como vocês podem ter notado temos poucas atividades nessa semana, assim poderão 

se dedicar às apresentações dos Projetos Pedagógicos! 

Bons estudos! 
 
 
 

Geografia: 

 Caderno#2: 2°bimestre! 

 Módulo#4: Construindo Mapas. 

 Semana especial de Revisão para a AV#2 e Tira-dúvidas para o TG#2. 

 Não se esqueça de concluir as tarefas de sua belíssima Apostila. 

 

Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas. 

Lembre-se: Junho é mês de Festa!!! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

 Módulo 4: Expressões. Ler a página 36. 

 Atividade da página 33 (a, b e c). 

 Dar continuidade no PP. 

 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 

05 

O contato de europeus com os astecas.  
Páginas: 30, 31 e 32. 
Nessa aula vamos compreender como Cortés dominou os astecas e a 
imposição da administração espanhola.   

 

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=97340057-e778-
48a3-8be4-
d6cf5d847375&instituto=objetivo&referencia=210422_FernandoEvangelista_Historia_II_7Ano_AD_Z
OOM  

   

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

05 

O contato de europeus com os incas.  
Páginas: 34 e 35.  
Ao longo dessa aula vamos relembrar a organização dos incas para com-
preender como os espanhóis vão organizar sua dominação.  

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=97340057-e778-
48a3-8be4-
d6cf5d847375&instituto=objetivo&referencia=210422_FernandoEvangelista_Historia_II_7Ano_AD_Z
OOM  

Queridos alunos e alunas, realizem a Tarefa da página 35. 
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Matemática: 

 Problemas com equações. Assistir ao vídeo da professora Rosana:  Clique aqui a partir de 

11min 30s  

 Páginas 88 e 89. Tc 28. 

 Equações com porcentagens. Assistir ao vídeo da professora Rosana.  Clique aqui 

 Página 90, 93 e 94. Tc 29. 

 Revisão módulo 7. 

 Módulo 8. 

 Ângulos consecutivos e adjacentes: assistir ao vídeo da professora Rosana: Clique aqui 

 Página 103 e 104. Páginas 106 e 107. Tc 30. 

 

Aqui estão os vídeos da semana que não estavam disponíveis. Caso você tenha dúvidas do 

conteúdo acesse para sanar! 

 Equações com duas incógnitas. Clique aqui parte 1. Clique aqui parte 2. 

 Equações equivalentes. Clique aqui parte 1. Clique aqui parte 2. 

 Equações com frações. Clique aqui 

 
 

Arte: 

 Apostila pág. 22 e 23. 

 Lugares que abrigam arte  

 Assistir ao vídeo e responder as questões da pág. 22 

https://youtu.be/xDocQKVV5Hs 

 Fazer proposta de desenho rupestre(papel amassado) 

 
 

Ciências: 

 Nessa semana finalizaremos a Apostila do 2º Bimestre, com a correção das TCs já enviadas, 

atividades de reforço, laboratórios e a revisão para a AV2. 

                                                                 Beijos carinhos da Prô Fabi. 
                                                                                                Bons estudos! 
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Inglês: 

 Na apostila 2, Módulo 8, páginas 33 a 36      

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Grammar: Simple Present 

 Imperative 

 Vocabulary: substantives 

 Resolver os exercícios propostos 

 Fazer Homework 24 

 

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

plina Inglês, acesse Módulo 8 – Volunteer your way! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primei-

ros quadros. Depois acesse Módulo 8 – Volunteer your way! E ao final do módulo assista a vídeo 

aula com a Prof. Márcia. Portal Tv Web (unip.br) 

 
 

Educação Física: 

 Tema: Olimpíadas / Racismo no esporte. 

 Planejamento: Consultar APP e assistir filme anexo. 
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