
 

 

 
Inf.: 0655/20 

 
Bragança Paulista, 14 de outubro de 2020. 

 
Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 

  Planejamento Semanal de 14/10 a 20/10 
 

 #fiqueemcasa 
 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-

vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Direcionada (ADD), sempre ao vivo, no horário das 08:00h 

às 12:00h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 

Direcional será essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o processo 

avaliativo. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Tânia (9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

Português: 

 

 Olá querido aluno!  

 Apostila do 4º bimestre! 

 Módulo 7- Os valores nas narrativas. 

 Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “Os valores através das narrativas (II)”: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bb6bcf13-1f17-4efe-8634-
fce7df2e7cd8&instituto=objetivo&referencia=Valores%20atrav%C3%A9s%20de%20narrativas
%20(II 

 Realizar a leitura e atividades das páginas 17 a 20. 

 Tópicos que serão estudados: Complemento Verbal, Locução Verbal e Particípio de verbos. 

 Atividade de criação “Uma história com moral”. 

 Você deverá criar uma história que tenha como moral um dos provérbios citados na apostila. 

 O planejamento da atividade está nas páginas 21 e 22. 

 Atenção: Essa produção deverá ser feita em folha separada e entregue ao final do bimestre. 

 Como complemento dos estudos você deverá realizar as tarefa 58 e 59. 

Bons estudos! 

Geografia: 

 

 Caderno#4: Módulo#7: Brasil, espaço rural 

 Assistir as vídeoaulas: 

 7.2.2. Brasil Rural - II. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f161028_alexandrafigueiredo_geografia_iii_7ano_ad.ism%2fmanifest 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 16 a 
20. Concluindo a Tarefa#27 e #28.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

 

Informática: 

 Módulo 9: Repetições. 

 Ler as páginas 15 e 16. 

 Atividade da página 16. (Letras a, b e c). Fazer em grupo, como combinado em aula  e enviar 
por e-mail para nota. 

 Enviar os exercícios e as atualidades para o e-mail abaixo: 

 E-mail de contato da classe: objetivoinfo.7ano@gmail.com  

 Link do programa online: https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=home 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  e enviar por e-mail para nota. 
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História: 

 

 Módulo 12 – A ocupação do interior, o sistema colonial português no Brasil e a mineração.  

 Continuação. 

 1 vídeo – Professor Fernando 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 Exercício página 26 

 TC 25 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista 

 Aula: A ocupação do interior, o sistema colonial português no Brasil e a mineração (II) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f0bd2115-9924-46ac-8f5f-
98a8a36efae5&instituto=objetivo&referencia=A%20ocupa%C3%A7%C3%A3o%20do%20inter
ior,%20o%20sistema%20colonial%20portugu%C3%AAs%20no%20Brasil%20e%20a%20min
era%C3%A7%C3%A3o%20(II) 

 

Matemática: 

 

 Módulo 13 

 Assistir ao vídeo da professora Thais: ângulos formados por feixe de retas paralelas cortadas 
por uma transversal. Clique aqui 

 Fazer as páginas 26 até 29. 

 TC 50. 

 Soma dos ângulos internos e externos de um triângulo. 

 Fazer a página 30. 

 Assistir ao vídeo da professora Thais: Soma dos ângulos internos e externos de um triângulo. 
Clique aqui 

 Fazer as páginas 34 e 35. 

 

Arte: 

 Apostila página 19 Paisagens Brasileiras  

 Ler texto e assistir os vídeos para responder a questão da página 19 

https://youtu.be/CAZEtymRkzk 

https://youtu.be/SVuf0HSQ88E 
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Ciências: 

 

 Dando sequência na Apostila 4, Módulo 15 – Filo dos Cordados Vertebrados. 

 15.1 – Os cordados 

 15.2 – Classe dos Peixes: I) Sistema Digestório; II) Sistema Respiratório; III) Sistema Circula-
tório, IV) Reprodução. 

 Vocês deverão ler atentamente o Módulo indicado, grifar as principais ideias abordadas, res-
ponder as questões que surgirão ao longo do módulo e realizar as TCs 29 e 30.  

 Acompanhem o conteúdo pelo site do colégio www.objetivo.br e assistam os dois vídeos indi-
cados no final da página da Professora Maria Lúcia. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=22b54322-062d-4a40-bbf9-
766af0b7e360&instituto=objetivo&referencia=Cordados%20e%20Classe%20dos%20peixes 

 

Bons Estudos! 

Inglês: 

 

 Na apostila 4, módulo 13, páginas 7 e 8 

 Grammar: plurals 

 Vocabulary: collectives 

 Homework 39 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 13 – Birds of a feather flock together? (Objetivo Talks), faça os exercícios dos 
seis últimos quadros. Depois acesse Módulo 13 – Birds of a feather flock together? Faça os exercí-
cios propostos. E no final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 

Educação Física: 

 

 Acessar o link https://youtu.be/85ciURHIVCw para desenvolver as atividades da semana. 

 

 

A Coordenação. 
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