
 

 

Inf.: 0730/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 11 de novembro de 2020. 
 
 

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

  Planejamento Semanal de 11/11 a 17/11 

 

#fiqueemcasa 
 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

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: 

 

 Apostila do 4º bimestre! 

 Módulo 8 - Valores nas campanhas educativas. 

 Atividade de criação: Campanha da boa convivência. 

 Você deverá criar uma campanha cuja finalidade é promover a boa convivência para os alu-
nos da escola. 

 O planejamento para essa atividade está nas páginas 43 a 46. 

 A apresentação da campanha será em nossas aulas! 

 O cartaz e o texto poderão ser substituídos por slides. 

 Como complemento dos estudos você deverá realizar a tarefa 65. 

Bons estudos! 

Geografia: 

 

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

 Assistir as vídeoaulas: 

 8.1. A indústria no Brasil.3. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=33cc2222-b455-4c1f-9f41-
2ee780bed5b8&instituto=objetivo&referencia=A%20ind%C3%BAstria%20no%20Brasil%20(III) 

 8.1. Os tipos de indústrias. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=27563971-8c7b-41a0-bc6d-
d1a849d49d4d&instituto=objetivo&referencia=Os%20tipos%20de%20ind%C3%BAstria 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 27 a 
33. Concluindo as Tarefas propostas.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

 

Informática: 

 

 Módulo 11: Games. 

 Ler as páginas 24, 25 e 26. 

 Atividades das páginas 24, 26. 

 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 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=33cc2222-b455-4c1f-9f41-2ee780bed5b8&instituto=objetivo&referencia=A%20ind%C3%BAstria%20no%20Brasil%20(III)
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=33cc2222-b455-4c1f-9f41-2ee780bed5b8&instituto=objetivo&referencia=A%20ind%C3%BAstria%20no%20Brasil%20(III)
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=27563971-8c7b-41a0-bc6d-d1a849d49d4d&instituto=objetivo&referencia=Os%20tipos%20de%20ind%C3%BAstria
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=27563971-8c7b-41a0-bc6d-d1a849d49d4d&instituto=objetivo&referencia=Os%20tipos%20de%20ind%C3%BAstria
mailto:objetivoinfo.7ano@gmail.com
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=home
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

 

História: 

 

 Módulo 13 - O sistema colonial espanhol na América e suas contradições. Revisão. 

 2 vídeos - Professor Fernando. 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: O sistema colonial espanhol na América e suas contradições (I) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7391ce1c-9ecb-46cc-b56d-
fe49877a0d66&instituto=objetivo&referencia=O%20sistema%20colonial%20espanhol%20na
%20Am%C3%A9rica%20e%20suas%20contradi%C3%A7%C3%B5es%20(I)  

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: O sistema colonial espanhol na América e suas contradições (II) 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=e2bfcc76-9efb-453d-8460-
0cfbf754fc39&instituto=objetivo&referencia=O%20sistema%20colonial%20espanhol%20na%2
0Am%C3%A9rica%20e%20suas%20contradi%C3%A7%C3%B5es%20(II) 

 

Ciências: 

 

 Dando sequência na Apostila 4, Módulo 16 – Terra e Universo – Placas tectônicas e deriva 
continental. 

 16.1 - A deriva dos continentes. 

 16.2 - Evidências da teoria da deriva continental. 

 Da página 53 a página 56. 

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

 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=1a8d1cc0-7a42-44f6-b039-
d2e999e4df8b&instituto=objetivo&referencia=Placas%20tect%C3%B4nicas%20e%20deriva%
20continental 

 

Bons Estudos! 
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https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=1a8d1cc0-7a42-44f6-b039-d2e999e4df8b&instituto=objetivo&referencia=Placas%20tect%C3%B4nicas%20e%20deriva%20continental


 

 

 

Matemática: 

 

 Gráfico de setores. 

 Assistir o vídeo da professora Luciana. Clique aqui e clique aqui 

 Fazer as páginas 70 e 74 até 77. 

 Tc 55 e 56. 

 Médias 

 Aritmética, Ponderada e Amplitude. 

 Fazer a página 80 exercício 1. 

 

Arte: 

 

 Apostila página 27 

 Ler texto da página 27e vamos debater  no horário de ADD sobre o tem "efeito estranhamento" 

 Assistir o vídeo sobre o assunto "derrubar  a quarta parede "tema muito usado em teatro  

https://youtu.be/tZysloUbp4Q 

 

Inglês: 

 

 Na apostila 4, módulo 15, páginas 19 e 20. 

 Text comprehension. 

 Grammar: Simple Present. 

 Vocabulary: music. 

 Homework 43. 

 

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 Profª Márcia. 

 

Educação Física 

 Acessar o link https://youtu.be/3OpweWCuA_A executar a aula do professor Giovanne. 

 

Atenciosamente, 

 

      

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a73ddec1-a018-4d62-afe7-f7484181f21f&instituto=objetivo&referencia=201023_LucianaLopes_Matematica_VI_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=daff2cd3-28ba-4b55-9a02-1b6ddef23ad0&instituto=objetivo&referencia=201023_LucianaLopes_Matematica_VII_7Ano_AD
https://youtu.be/tZysloUbp4Q
https://youtu.be/3OpweWCuA_A


 

 

 

 


