
 

 

 
 
 

Bragança Paulista, 12 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 18/02 a 19/02 

 

 #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 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, acessando o site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

                 Senha: 40346666 para todas as aulas 

E em caso de impossibilidade da participação deverão ser acompanhadas pelo site 

http://www.objetivo.com.br na área aulas EAD. 

Ao realizar suas atividades de casa, anote as dúvidas que porventura surgirem para serem 

sanadas com seu professor no momento em que estiver presencialmente no Colégio. 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 
 

Português: 

Olá queridos alunos!  
 

 Apostila do 1º bimestre! 

 Módulo 1 - A fala. 

 Realizar a leitura da Crônica “Papos” de Luis Fernando Veríssimo e as atividades das páginas 13 
a 16.  

 Tópicos que serão estudados: Colocação dos pronomes oblíquos e Modos Verbais. 

 Como reforço do conteúdo realizar a tarefa 3. 

Bons estudos! 
 

Geografia: 

 Caderno#1: Módulo#1: A Construção do Território Brasileiro 

 Assistir as vídeoaulas: 

 1.2. E chegaram os portugueses. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b1c1c80d-4980-40ad-afac-
1d1a529e1dc9&instituto=objetivo&referencia=200115_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_7Ano_AD 

 1.3. A ocupação portuguesa na América (séculos XVI a XVIII). Link da vídeo aula com a professo-
ra Alexandra Maria: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d2d687b9-1160-412c-8a7c-
ece38d5d9c95&instituto=objetivo&referencia=200115_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_7Ano_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 09 a 17. 
Concluindo a Tarefa#2 (página 10) e Tarefa#3 (página 17).  

 
Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas! 

Vamos com tudo, pois este ano de 2021 promete muitas coisas boas!!! 
Boa semana, ser humano! 

 

Informática: 

 Módulo 2: Movimento. 

 Ler as páginas 8 e 9. 

 Atividade da página 9 (agora, é a sua vez!). 

 Atualidades da semana. (No caderno de redação). 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 Acessar o link: https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted  

 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b1c1c80d-4980-40ad-afac-1d1a529e1dc9&instituto=objetivo&referencia=200115_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_7Ano_AD
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http://www.objetivo.br/
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted


 

 

 
 
 
 
 
 

História: 

 Nos dias 18/02 e 19/02 não há aula de história no horário de aula, deste modo não haverá pro-
gramação. 

 

Matemática: 

Cálculo de porcentagens: suas experiências página 11. 

Exercícios de revisão: páginas 31 e 32, fazer os exercícios 1, 2, 4 e 6. 
 

Arte: 

 Apostila página 5 módulo 1 - Definições de Arte. 

 Ler o texto sobte Piet Mondrian  

 Assistir o vídeo: https://youtu.be/u0RE9R9q2mI            https://youtu.be/ckI9iClVutY 

 Em  seguida façam uma composição  em sulfite com colagem ou desenho e pintura utilizando a 

técnica estilo Mondrian. Façam uso de uma régua para ajudá-los.  

 

Ciências: 

 Nessa semana iremos tratar no Módulo 2: 

 VIDA E EVOLUÇÃO: Diversidade dos ecossistemas (página 9) 

 2.1 - A diversidade dos seres vivos (página 10) 

 2.2 - As subdivisões da Biosfera, (página 9, 10, 11, 12 e 13). 

 Você deverá ler atentamente a parte teórica, assinalando a principal ideia do texto, e realizar as 
atividades propostas. 

 Todas as dúvidas deverão ser anotadas para que possamos discutir ao longo dessa semana. 

 Você poderá também acompanhar o conteúdo indicado, pelo site www.objetivo.br na área conte-
údo on-line, CIÊNCIAS. Rolando a barra até o final da página irá encontrar a vídeo aula do tema 
abordado. 

 A DIVERSIDADE DOS SERES VIVOS 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=999baeae-371a-4735-a610-
875b0394de77&instituto=objetivo&referencia=200116_LuanaBarros_Ciencias_III_7Ano_AD 

 AS SUBDIVISÕES DA BIOSFERA 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e5e457a0-005b-443e-815d-
1336fd624dd0&instituto=objetivo&referencia=200116_LuanaBarros_Ciencias_IV_7Ano_AD 

 

Beijos carinhos da Prô Fabi. 

Bons Estudos! 

“Desfrutar da aprendizagem que a escola nos fornece é tirar proveito de um tesouro que 
nos será útil para o resto das nossas vidas”. 

 

 

 

https://youtu.be/u0RE9R9q2mI
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Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 1, páginas 6 a 10.  

 Novos vocabulários: routine actions 

 Gramática: Simple Present (affirmative) 

 Conjugation 

 Resolver os exercícios propostos 

 Fazer Homework 2 e 3 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-
plina Inglês, acesse Módulo 1 – Practice makes perfect (Objetivo Talks), faça os exercícios dos pri-
meiros quadros. Depois acesse Módulo 1 – Practice makes perfect. 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/A0NJo-Jnhe8 para as atividades de Educação Física. 

 
 
                                                                                                            A Coordenação. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=eefb8d59-dfaa-483d-8d84-ee7eb73f1b45&instituto=objetivo&referencia=191211_MarciaSantos_Ingles_I_7Ano_AD
https://youtu.be/A0NJo-Jnhe8

