
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 17 de setembro de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 20/09 a 24/09 

 

 #fiqueemcasa 
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 neces-

sidades! 

 

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 3º bimestre! 

Módulo 6- Além do papel. 

Aula 1- Leitura e planejamento da atividade de criação “Meu blog” nas páginas 63 a 65. 

Aula 2- Leitura e correção da atividade de produção realizada na aula anterior. 

Para as aulas 3, 4 e 5: 

Assistir à videoaula do professor Murilo Marques “Documentário”: 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&mi-

dia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigi-

tal%2fbandalarga%2f160715_murillomarques_linguaportuguesa_iv_7ano_ad.ism%2fmanifest 

Aula 3- Leitura e atividades das páginas 66 a 68 (Diferenças entre os gêneros notícia, reportagem e 

documentário). Tarefa 50 

Aula 4- Leitura e atividades das páginas 69 a 71. Tarefa 51 

Aula 5- Atualidades e produção de reportagem. 

Bons estudos! 

Geografia: 

 
Caderno 3: 

Módulo 6: Brasil: Clima e Vegetação 

Semana Especial de Revisão dos Conteúdos. 

Aula#1: 

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&insti-

tuto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_IX_7Ano_AD 

 

Aula#2: 

Revisão dos Conteúdos para o Provão. 

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

Não se esqueça: Em Setembro comemoramos a Independência do Brasil. 

 
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
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
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
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4f04068e-15dd-416c-a37f-20bd6ae8382b&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_IX_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4f04068e-15dd-416c-a37f-20bd6ae8382b&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_IX_7Ano_AD


 

 

 
 
 

Informática: 

 

Programando com Scratch  

Módulo 8: Projeto condicional SE/SENÃO. 

• Ler a página 11. 

• Atividade da página 11 - exercício 2. Salve com o nome de Idade pág-11. 

• Estudar para a apresentação do PP. 

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

• Dar continuidade no projeto pedagógico. 

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 vídeo aula: https://www.youtube.com/watch?v=HxO-0Y3e2KU  

História: 

 
Aula 1 

MÓDULO TEMA 

10 

Mercantilismo e escravização 
- páginas 38 e 39 
- ao longo dessa aula iremos analisar a estrutura da venda de es-
cravos. 

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f38239e1-f3df-
46c6-9a75-1af8b230bd92&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Histo-
ria_V_7Ano_AD  
 

Queridos alunos e alunas, realizem a TC 23. 

Aula 2 

MÓDULO TEMA 

10 
Mercantilismo e escravização 
- páginas 38 e 39 
- ao longo dessa aula iremos analisar as consequências da escravidão. 

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f38239e1-f3df-
46c6-9a75-1af8b230bd92&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Histo-
ria_V_7Ano_AD  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
mailto:objetivoinfo.6anos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=HxO-0Y3e2KU
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f38239e1-f3df-46c6-9a75-1af8b230bd92&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_V_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f38239e1-f3df-46c6-9a75-1af8b230bd92&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_V_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f38239e1-f3df-46c6-9a75-1af8b230bd92&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_V_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f38239e1-f3df-46c6-9a75-1af8b230bd92&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_V_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f38239e1-f3df-46c6-9a75-1af8b230bd92&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_V_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f38239e1-f3df-46c6-9a75-1af8b230bd92&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_V_7Ano_AD


 

 

 
 
 

Matemática: 

 
1ª aula- Revisão AV2 

2ª aula- correção dos exercícios páginas 95 e 96 

3ª aula- Correção TCs 

4ª aula- Correção das páginas 97 e 98 

5ª aula- revisão  

Arte: 

 
Aula 1- apostila pág 11 e anexo A 

Aula 2- apostila pág 12 e 13 vídeo sobre Pina Bausch 

https://youtu.be/9UlbheBpViE 
 

Ciências: 

 
Aulas 1e 2: 

Iniciaremos as Prévias do Projeto Pedagógico. 

Ainda na Apostila 3 trabalharemos revisão dos conteúdos abordados ao longo do Bimestre, com ví-

deos, jogos e aulas práticas. 

Aula 3: Laboratório 

           Beijos carinhos da Prô Fabi. Bons estudos! 

Inglês: 
 

Apostila 3, Módulo 12  

Aula 1  

Text: Leitura, Interpretação 

Grammar: to be (past) review 

Exercises  

Homework 35 

 

Aula 2  

Grammar: there to be (past) review 

Question Words review 

Exercises  

Homework 36 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9UlbheBpViE


 

 

 

 

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

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: 

 
Tema: Vôlei 

Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


