
 

 

Inf.: 0397/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 29 de julho de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 29/07 a 04/08 

 
 

 #fiqueemcasa 
 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar 

novos 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). 

 

Obs.: Solicitamos ainda que aqueles que estejam com livros da biblioteca em casa, os devolvam 

juntamente com as atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 
Português: 
Acessar o link https://youtu.be/9IZYzwRpakw com as orientações e explicação da professora 
Adriana Diniz. 
 
Olá queridos alunos!  
 

 Iniciamos agora a apostila do 3º bimestre! 

 Acessar o com as orientações da professora Adriana Diniz. 

 Módulo 5- Objetividade e subjetividade. 

 Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari: Objetividade e subjetividade: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3a0fd235-6bad-4e9d-9f2c-
615bacb2fb30&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_I_7
Ano_AD 

 Realizar a leitura e atividades das páginas 3 a 7.  

 Atenção! As atividades serão feitas individualmente, portanto não se faz necessária a 
comparação das respostas fornecidas pelos colegas. Usaremos nossas aulas para isso! 

 Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari: Abordagem objetiva: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=17022e78-3540-48b8-bd23-
51e2dd1caf23&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_II_
7Ano_AD 

 Realizar a leitura e atividades das páginas 8 a 13. (A abordagem objetiva- Interpretação de 
currículo). 

 Como reforço realizar as tarefas 37 e 38.   
Bons estudos! 

 

Geografia: 
Acessar o link https://youtu.be/V95he9m8LbM  com orientações e explicação do professor Arthur. 

 

 Caderno#2: Módulo#4 Conclusão: Módulo#4: A dinâmica populacional do Brasil 

 Assista às vídeo aulas para se aprofundar nos conteúdos, não é mais necessário fazer 

resumos dos vídeos, uma vez que ganhamos mais aulas online, obrigado. 

 4. IDH. Assistir a vídeo aula: “IDH”. Link: 

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

f160415_alexandrafigueiredo_geografia_v_7ano_ad.ism%2fmanifest 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos, das páginas 55 a 60. E 

assim, encerramos mais uma etapa de nossos estudos em Geografia, obrigado! 

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online!  

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=-7-kVcHejwA da professora Adriana Macedo. 

 

 Módulo 6: Expressões. 

 Ler a página 37. 

 Atividades da página 38 (triângulo e quadrado). 

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

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 

História: 

Acessar o link https://youtu.be/5sKLK5u0G5M com as orientações e explicações do conteúdo da 
professora Patricia Zamper. 

 

 Módulo 6 - O Mercantilismo (Páginas 5 a 13) 

 1 vídeo -  Professor Fernando. 

 Faça uma revisão sobre o conteúdo em seu caderno, destacando os pontos mais relevantes. 

 TCs 13 e 14. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: O mercantilismo 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2e2203a7-f042-459c-9011-
bc63909b1100&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_I_7Ano
_AD 

 

Matemática: 

Acessar o link https://youtu.be/bicS_zFCToQ com as orientações e explicações da professora 
Daniela. 

 

 3º bimestre: Apostila 3. 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana: Equações do 1º grau. Clique aqui 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana. clique aqui 

 Fazer as páginas 6 até 8. 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana: Elementos de uma equação do 1º grau. Clique aqui 

 Fazer a página 9. 

 Tarefa de casa 31. 
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Arte: 
Acessar o link https://youtu.be/KA34HXi4-K8  com as orientações e explicação da professora 
Adriana Fambrini. 
  

 Apostila páginas 41, 42, 43 e 44. 

 Assistam a videoaula com a professora Monique  
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=53f6aa89-5281-4c2b-bbb4-
c9b359ccbf58&instituto=objetivo&referencia=200603_MoniqueFraraccio_Arte_III_7Ano_AD 

 
Ciências: 
Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=NIdR1pe-HEo com as orientações e explicações 
da professora Fabiana. 
 

 A partir dessa semana iniciaremos o 3º Bimestre. 

 Na apostila do 3º Bimestre abordaremos o Módulo 10 – Matéria e energia – Equilíbrio 
termodinâmico e a vida na terra, das páginas 3 a 5.  

 10.1 - Equilíbrio termodinâmico e a vida na terra. 

 10.2 – Nosso planeta e as variações climáticas. 

 Clique no link abaixo e assista a vídeo aula da Professora Fabiana sobre Equilíbrio 
termodinâmico e a vida na terra: https://www.youtube.com/watch?v=Go56yIg-Iao 

 Como de costume deverão grifar a principal ideia do texto, em seguida acompanhar o 
conteúdo pelo site www.objetivo.br na área conteúdo on-line 
https://conteudoonline.objetivo.br/MP. Role a barra até o final da página e assista ao primeiro 
vídeo da Professora Maria Lúcia. 

 
Não se esqueça de anotar todas as dúvidas e curiosidades para o nosso próximo encontro online.  

Bons Estudos! 
 
Inglês: 
Acessar o link https://youtu.be/XXZJQP5ObKYcom as orientações e explicação do professor Mauro. 
 

 Na apostila 3, módulo 9, páginas 1 e 2.  

 Leitura do Texto. 

 Novos vocabulários. 

 Body Parts. 

 Hair, Age, Height, Weight, Appearance. 
 
No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 9 – Guess who! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos quatro primeiros 
quadros. Depois acesse Módulo 9 – Guess who! Faça os exercícios propostos. E no final do módulo 
assista a vídeo aula com a Profª. Márcia. 
 
Educação Física: 
Acessar o link https://youtu.be/AqUCaPbnDXg com as orientações e explicação do professor 
Giovane. 
 

Atenciosamente. 
 

A Coordenação. 
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