
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 27 de agosto de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 30/08 a 03/09 

 

 
 

 #fiqueemcasa 

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 3º bimestre! 

Módulo 5- Objetividade e subjetividade. 

Para as aulas: Assistir à videoaula do professor Murillo Marques “O olhar da poesia”: 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.22

4.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f160713_mur

illomarques_linguaportuguesa_v_7ano_ad.ism%2fmanifest 

Aula 1:  Leitura e atividades das páginas 42 e 43. 

Aula 2: Leitura e atividades das páginas 44 e 45. Tarefa 45 

Aula 3: Leitura e atividades das páginas 46 e 47 (Interpretação de poemas). 

Aula 4: Leitura e planejamento para produção da página 48 (Poema). 

Aula 5: Produção de texto: Uma emoção vivida.  Tarefa 46 

 
  Bons estudos! 

 
 

Geografia: 

Módulo#6: Brasil: clima e vegetação. 

Assistir as vídeoaulas: Aula#1: 6.1. Relembrando o clima. Link da vídeo aula com a professora 

Alexandra Maria: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dda7a001-bdb6-4b9b-b5b5-

5c0e42d1b52d&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_7Ano_AD 

6.2.1. Fatores climáticos. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3d461b36-9c37-4d8f-a0f6-

07cf0219ddd5&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_7Ano_AD 

Aula#2: 6.2.2. Climogramas. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d4c68827-3a8b-45f8-99d4-

fb34c3f8946b&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_7Ano_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos entre as páginas 33 e 42. 

Concluindo a Tarefa#22.  

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%2f160713_murillomarques_linguaportuguesa_v_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%2f160713_murillomarques_linguaportuguesa_v_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%2f160713_murillomarques_linguaportuguesa_v_7ano_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dda7a001-bdb6-4b9b-b5b5-5c0e42d1b52d&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dda7a001-bdb6-4b9b-b5b5-5c0e42d1b52d&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3d461b36-9c37-4d8f-a0f6-07cf0219ddd5&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3d461b36-9c37-4d8f-a0f6-07cf0219ddd5&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d4c68827-3a8b-45f8-99d4-fb34c3f8946b&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d4c68827-3a8b-45f8-99d4-fb34c3f8946b&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_7Ano_AD


 

 

 

 

 

 

Informática: 

Programando com Scratch  

Módulo 7: Variáveis. 

Ler a página 8. 

Montar o exemplo da página 8. Enviar por e-mail para nota. 

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

Dar continuidade no projeto pedagógico. 

Fazer a atualidade 

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 

08 

Estado e Igreja: o padroado. 
Páginas 30 e 31. 
Ao longo dessa aula iremos compreender sobre as relações entre 
Estado e Igreja, além do contato com religiões orientais. 

→Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45a9ae90-c8f2-
4067-9921-
37a7a8b188c6&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_IV_7Ano_AD  
 
  

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

09 

Administração portuguesa em Goa. 
Páginas 34 e 35. 
Ao longo dessa aula iremos compreender como se formou o comércio em 
Goa que favoreceu tráfico negreiro. 

→Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45a9ae90-c8f2-
4067-9921-
37a7a8b188c6&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_IV_7Ano_AD  
 

Queridos alunos e alunas, realizem a TC 21. 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
mailto:objetivoinfo.6anos@gmail.com
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45a9ae90-c8f2-4067-9921-37a7a8b188c6&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_IV_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45a9ae90-c8f2-4067-9921-37a7a8b188c6&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_IV_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45a9ae90-c8f2-4067-9921-37a7a8b188c6&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_IV_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45a9ae90-c8f2-4067-9921-37a7a8b188c6&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_IV_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45a9ae90-c8f2-4067-9921-37a7a8b188c6&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_IV_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=45a9ae90-c8f2-4067-9921-37a7a8b188c6&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_IV_7Ano_AD


 

 

 
 
 

Matemática: 

1ª aula- Demonstre seus conhecimentos.  Clique aqui 

Páginas 49 até 51. Tc 39 

2ª aula- Simetria de reflexão. Assistir ao vídeo da professora Luciana. Clique aqui parte I e clique aqui 

parte II 

Páginas 56 até 58. 

3ª aula- Páginas 59 e 60. Tc 40 

4ª aula- Simetria de rotação. Assistir ao vídeo da professora Luciana.  Clique aqui 

 Página 61,67 até 70. Tc 41 

5ª aula- Correção dos exercícios. 

 
 

Arte: 

Aula1: apostila pág. 10 e 11 

Assistir vídeo sobre Esther Mahlangu https://youtu.be/veZMuT778YI 

Fazer um desenho com características da arte africana de Esther  

Aula 2: continuação do desenho e pintura.  

 

Ciências: 

Na apostila 3 Módulo 11 – Vida e evolução - invertebrados. 

Aula 1: 11.7 - Filo dos Artrópodes 

Insetos e Aracnídeos 

Aula 2: Os crustáceos e TC 23 e 24. 

Aula 3: 11.8 - Filo dos Equinodermos e TC 25. 

Aula 4: Laboratório 

Leia atentamente toda a parte teórica, grifando a principal ideia do texto. Realize as atividades 

propostas e as TCs ao longo do conteúdo. 

 
                                                                 Beijos carinhos da Prô Fabi. 

 
                                                                                                 Bons estudos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5d9fe9d8-61ba-4063-95e9-e6a6a67dc85a&instituto=objetivo&referencia=210728_LucianaLopes_Matematica_IV_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=af29b7bc-05d7-4641-9c84-0fa335164231&instituto=objetivo&referencia=210728_LucianaLopes_Matematica_V_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=17c1327a-f734-4e9b-b3fc-39dfa7a08691&instituto=objetivo&referencia=210728_LucianaLopes_Matematica_VI_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7b3b700a-fd6c-47a2-bb62-5661a8e6abf5&instituto=objetivo&referencia=210812_LucianaLopes_Matematica_7Ano_AD
https://youtu.be/veZMuT778YI


 

 

 
 
 
 

Inglês: 

Na apostila 3, Módulo 10  

Aula 1  

exercises with there to be (past): there was / there were  

Homework 32 

Aula 2  

there to be (past) / short answers 

exercises 

Homework 33 

 

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

disciplina Inglês, acesse Módulo 10 – Old way of life (Objetivo Talks), faça os exercícios dos últimos 

quadros. Depois acesse Módulo 10 – Old way of life E ao final do módulo assista a vídeo aula com a 

Prof. Márcia. 

 
 
 
 
 

Educação Física: 

Tema: Vôlei. Consultar APP e assistir vídeos anexos. 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 
 


