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 #fiqueemcasa 

 

O ano letivo está chegando ao fim e neste momento, toda nossa equipe pedagógica e admi-

nistrativa gostaria de agradecer por todo o apoio e reconhecimento de nosso trabalho e esforço em 

virtude dos procedimentos adotados pelo Colégio Objetivo em tempos de pandemia! 

A importância das atividades e a permanência da rotina de estudos para evitarmos perdas 

acadêmicas foi fundamental para o crescimento pedagógico durante a suspensão das aulas e para 

manter estreitos os laços entre professores e alunos neste período de afastamento presencial. 

Vocês são muito importantes para nós e gostaríamos de parabenizá-los pela dedicação em 

auxiliar seu filho em sua aprendizagem! Vocês, sem dúvida fizeram a diferença na vida deles e 

contribuíram para o prosseguimento de estudos! 

 MUITO OBRIGADO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Português: 

 

 Olá querido aluno!  

 Apostila de Revisão. 

 Apostila de Revisão 2. (Aulas 1 a 5) 

 Exercícios de interpretação e com a gramática estudada nos Módulos 7 e 8. 

 (Poemas, fábulas, provérbios, aposto, vocativo e complemento nominal). 

 Leitura e interpretação de atualidades em aula! 

Bons estudos! 

Geografia: 

 

 Caderno#4: Módulo#8: Brasil, espaço urbano. 

 Dezembrou! 

 Semana Especial de Revisão para o Provão (Páginas 20 a 43); 

 Correção das Tarefas Finais.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

Informática: 

 

 Módulo 11: Games. 

 Ler a página 29. 

 Atividade da página 29. (Agora é sua vez!) 

 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   

 

História: 

 

 Módulo 15 - Do mercantilismo ao capitalismo – A construção de uma nova ordem. Revisão - 
Continuação 

 1 vídeos – Professor Fernando 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas.  

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Do mercantilismo ao capitalismo – A construção de uma nova ordem 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=41c0f3cb-c582-4cf6-ac2d-
5a4d7237468a&instituto=objetivo&referencia=Do%20mercantilismo%20ao%20capitalismo%2
0-%20A%20constru%C3%A7%C3%A3o%20de%20uma%20nova%20ordem  
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Matemática: 

 

 Correção das revisões dos módulos das páginas 58 até 62 e 86 até 91. 

 Caderno de revisão.  

 

Arte: 

 

 Apostila página 32 e 33 

 "O desconhecido" 

 Ler texto da página 32 e responder às perguntas  

 Assistir o vídeo sobre obras do Kazimir Malevich (1878/1935) artista russo 
https://youtu.be/EloC7X3eLSU 

 

Ciências: 

 

 Finalizado a Apostila do 4º Bimestre, essa última semana trabalharemos o caderno de revi-
são, com vídeos e debates sobre os temas abordados ao longo do ano. 

 

Bons Estudos! 

Inglês: 

 

 Na apostila 4, módulo 15, páginas 23 e 24 

 Text comprehension 

 Grammar: Simple Present 

 Vocabulary: music 

 Homework 45 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 15 – Music inspires anyone! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos seis pri-
meiros quadros. Depois acesse Módulo 15 – Music inspires anyone! Faça os exercícios propostos. E 
no final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 

Educação Física: 

 

 Acessar o link https://youtu.be/Qw67nEPZOLk com orientações do professor Giovane. 
 

A Coordenação. 
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