
 

 

 
 
 

Bragança Paulista, 19 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 22/02 a 26/02 

 
 #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 e deverão ser acompanhadas pelo site www.objetivo.com.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! 
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Português: 

Olá queridos alunos!  

 Apostila do 1º bimestre! 

 Módulo 1- A fala. 

  Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci Martins: “A construção das frases (II)”.  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2b75cc1f-8c24-4575-8d79-
add9428a77e4&instituto=objetivo&referencia=200127_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_V_
7Ano_AD  

 Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci Martins: “A construção das frases (III)”.  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=53bc3267-56b7-47cd-abc3-
e80d7e016aca&instituto=objetivo&referencia=200127_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_VI_
7Ano_AD 

 Realizar as atividades das páginas 16 a 20. 

 Tópicos que serão estudados: Modo Subjuntivo e Imperativo. 

 Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci Martins: “As muitas falas (I)”. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=41a5a153-ee19-4bed-965d-
b24d9e156387&instituto=objetivo&referencia=200128_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_I_7
Ano_AD 

 Realizar as atividades das páginas 21 a 26. 

 Tópicos que serão estudados: Expressões idiomáticas e A linguagem na internet. 

 Como reforço do conteúdo realizar as tarefas 4,5 e 6. 

Bons estudos! 

 

Geografia: 

 Caderno#1: 

 Módulo#1: A Construção do Território Brasileiro 

 Assistir as vídeo aulas: 

 1.4. Transformação no território no século XIX. Link da vídeo aula com a professora Alexandra 
Maria: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=68f21fe7-9a2d-4789-9b68-
3f0ce53fb356&instituto=objetivo&referencia=200115_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_7Ano_AD 

 1.5. Os territórios nos séculos XX e XXI. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9646c78b-2d5f-4d7c-a5f0-
da9946607e88&instituto=objetivo&referencia=200115_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_7Ano_A
D 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 18 a 
24. Concluindo a Tarefa#4 (página 23).  

Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas! 

2021 está demais!!! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

 Módulo 3: Direção. 

 Ler as páginas 10 e 11. 

 Fazer as atualidades no caderno de redação. 

 Fazer o vídeo do sanduíche e enviar por e-mail. :objetivoinfo.7ano@gmail.com  

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

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

 

História: 

AULA 1 

MÓDULO TEMA 

01 

O império Árabe. 

→ Páginas 10, 11, 12 e 13.  

→ Estudaremos sobre os aspectos geográficos do Império Árabe e a história de Ma-
omé. Além disso, analisaremos as características da religião islâmica.   

Queridos alunos e alunas, vocês deverão ler e grifar a principal ideia dos textos da páginas 10 
e 12, as dúvidas deverão ser anotadas e na próxima aula irei saná-las.  Além disso, realize a 

tarefa de casa da página 11. 

 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

02 

Renascimento Artístico 

→ Páginas 15, 16 e 17.  

 → Vamos rever a transição da Idade Média para a Idade Moderna para compreender 
como as estruturas econômicas e sociais favoreceram a formação do renascimento 
cultural.  

→ Link para acessar a vídeo aula: Renascimento Artístico (I) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c87be898-b92e-4b40-a877-
7cb9a2d7ccbf&instituto=objetivo&referencia=200212_FernandoEvangelista_Historia_I_7Ano_AD  

Queridos alunos e alunas, vocês deverão analisar as imagens das páginas 16, 17, 18 e 19 para 
fazer a lição da página 20. 
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Matemática: 

 Porcentagem: assistir ao vídeo da professora Rosana. Parte I Clique aqui e clique aqui parte II. 

 Fazer as páginas 14 até 16. 

 Imposto de renda retido na fonte: assistir ai vídeo da professora Rosana. Parte I clique aqui  

 Fazer os exercícios da página 19. Observação a tabela do vídeo é diferente da tabela desse 
ano INSS e IRRF, mas o jeito de fazer é o mesmo. TC 2. 

 Frações e seus significados: assistir ao vídeo da professora Rosana. Parte I Clique aqui 

 Fazer as páginas 19 e 20. Parte II clique aqui e parte III clique aqui 

 Páginas 25 até 30. Há alguns exercícios diferentes da apostila. Dúvidas tiramos nas aulas. 

 

Arte: 

 Apostila pág. 6 - Módulo 1. Definições da arte 

 Ler texto e assistir o vídeo sobre o artista Keith Haring https://youtu.be/ZLdTTHmk5BI 

 Depois de conhecer o trabalho artístico do Mondrian e do Haring vamos unir as ideias dos 
dois artistas para criar uma composição criativa. 

 Assista ao vídeo para ajudá-lo nessa proposta https://youtu.be/JHQHc6u80Gg 

 

Ciências: 

 Nessa semana iremos tratar no Módulo 2: VIDA E EVOLUÇÃO: 

 2.3 - Diversidade dos Biomas (páginas 13 e 14) 

 2.4 - Ecossistemas brasileiros (páginas 15, 16,  

 Módulo 3: Classificação de seres vivos: (páginas 17, 18, 19 e 20) 

 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 conteúdo on-line, CIÊNCIAS. Rolando a barra até o final da página irá encontrar a 
vídeo aula do tema abordado. 

 Diversidade dos Biomas. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a2b59751-d5d0-46e7-9fcb-
e4f9291ed1e1&instituto=objetivo&referencia=200116_LuanaBarros_Ciencias_V_7Ano_AD 

 Ecossistemas Brasileiro. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a6addb00-d92f-4ef4-9981-
22cc5866686d&instituto=objetivo&referencia=200116_LuanaBarros_Ciencias_VI_7Ano_AD 

 

Beijos carinhos da Prô Fabi. 

Bons Estudos! 
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Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 2, páginas 13 a 16.  

 Leitura e interpretação de texto. 

 Novos vocabulários: sports. 

 Gramática: Adverbs of Frequency. 

 Resolver os exercícios propostos. 

 Fazer Homework 4 e 5. 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-
plina Inglês, acesse Módulo 2 – Sport & Health: a dynamic duo (Objetivo Talks), faça os exercícios 
dos primeiros quadros. Depois acesse Módulo 2 – Sport & Health: a dynamic duo. E ao final do mó-
dulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. Portal Tv Web (unip.br) 

 

Educação Física: 

 Acessar o link https://youtu.be/IklGqbBs0LU para as aulas de Educação Física. 

 

 

 

Atenciosamente, 
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