
 

 

Inf.: 067/20              
 

 Bragança Paulista, 06 de maio de 2020. 
 

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

Planejamento Semanal de 06/05 a 13/05 

 

Como já é do conhecimento de todos, hoje, dia 06/05, reiniciaremos nossas aulas de forma virtual. 

Claro que gostaríamos de estar bem pertinho de cada um de vocês, mas somos impedidos e temos 

que fazer a nossa parte! Todos aprendendo e juntos seremos vitoriosos! 

Os professores darão as orientações de estudo para esta semana em vídeos, e segue também por 

aqui os conteúdos que serão desenvolvidos nesta semana, salientando ainda, que as aulas on-line 

da nossa plataforma, encontrada em www.objetivo.br são de extrema importância para o desenvol-

vimento da programação.  

Ainda lembramos, que se porventura aparecerem dúvidas que vocês não conseguiram sanar através 

do canal on-line nossa orientadora educacional Gislene e eu, Tânia, estaremos a disposição para 

ajudá-los. 

Bom reinício a todos, e vamos para a programação da semana: 

 

Programação: 

 

Português: 

Módulo 2: A escrita. 

 Ortografia. 

 Atividades das páginas 68 a 70. 

 Notícia. 

 Atividades das páginas 70 a 76. 

 Reportagem. 

 Atividades das páginas 77 a 80. 

 Vídeo aula: Ortografia II, Ortografia III, Ortografia IV e Ortografia V. 

 Módulo 2. 

 Desenvolver as tarefas 11, 12, 13 e 14. 

 

Acessar o link https://youtu.be/C9zLysGLUJ0 com as orientações da professora Adriana Diniz. 

 

História: 

Revisão sobre o conteúdo do módulo 3 – As Grandes Navegações (páginas 23 a 29) 

 Jogo correspondente ao início das Grandes Navegações (passar todas as fases) 

 1 vídeo aula – Navegações no Oceano Atlântico I -  Professor Fernando que está muito obje-

tivo e claro. 

 
Acessar o link https://youtu.be/c2tBJmPTons com as orientações da professora Patrícia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/
https://youtu.be/C9zLysGLUJ0
https://youtu.be/c2tBJmPTons


 

 

Inglês: 

 Módulo 2, páginas 13 a 24.  

 Apresentação de novos vocabulários:  

- Esportes  

- Introdução de Pontos gramaticais:  

- Adverbs of Frequency: (advérbios de frequência) 

- Always / Usually / Often / Sometimes / Rarely / Hardly ever / Never 

- Adverbs of Manner (advérbios de modo) 

- Adjective + ly = Adverbs of Manner  

 Resolver os exercícios propostos. 

 No site www.objetivo.br assista ao vídeo do Módulo 2 – Sport & Health: a dynamic duo (Obje-

tivo Talks) e faça os exercícios.  

 

Acessar o link https://youtu.be/nY0BXkee7NQ com orientações do professor Mauro. 

 

Ciências: 

 Revisar pelo site o Módulo 4 - Vida e Evolução - (páginas 23 a 35) que já estudamos na 

quarentena antes das férias para relembrar todo o conteúdo e darmos prosseguimento a 

apostila, realizando as tarefas 5 e 6 e assistir os vídeos. 

 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=MZ3jGx1U2as com as orientações da professo-

ra Fabiana. 

 

Matemática: 

Módulo 3 - Assistir ao vídeo da professora Diana Simões, SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS. 

 Realizar os exercícios das páginas 70 com a professora. 

 Após a explicação, resolver os exercícios das páginas 72 até74. 

 Tarefas de casa 7 e 8.  

 

Módulo 3 - Assistir ao vídeo da professora Diana Simões, MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO DE NÚ-

MEROS INTEIROS I E II. 

 Realizar os exercícios da página 77 com a professora. 

 Após explicação, resolver os exercícios das páginas 81,82 e 85. 

 Tarefa de casa 9. 

 

Módulo 3 - Assistir ao vídeo da professora Diana Simões, POTENCIAÇÃO E RADICIACÃO DE UM 

NÚMERO INTEIRO. 

 Após a explicação realizar os exercícios das páginas 89 e 90. 

 Tarefa de casa 10. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/nY0BXkee7NQ
https://www.youtube.com/watch?v=MZ3jGx1U2as


 

 

 

 

Módulo 3- Assistir ao vídeo da professora Diana Simões, EXPRESSOES NUMÉRICAS. 
 Após a explicação fazer os exercícios das páginas 91 e 92. 
 TC 11. 

 
Módulo 3. 

 Fazer toda a revisão do módulo 3 das páginas 93 a 100 para melhor fixação. 
 

Acessar o link https://youtu.be/B_Y6s9SSJZw com as orientações da professora Daniela. 
 

Geografia: 
 

 Revisão Módulo 2: 
 Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula, no caderno. 
 Páginas 25 e 26: Localizando o Brasil. Assistir a Vídeo Aula. Fazer a tarefa 5: "Localização 

do Brasil”. 
 Páginas 27 a 30: O Brasil na América do Sul. Assistir a Vídeo Aula. Observação de mapas e 

exercícios. Faça a tarefa 6: "Localizando o seu lugar no espaço e no tempo". 
 Páginas 31 a 34: Diferentes paisagens. 2.1 Aspectos Naturais. Assistir a Vídeo Aula. 
 Ampliação dos saberes: Domínios Morfoclimáticos. 
 2.2 Aspectos humanos. Assistir a Vídeo Aula. 

 
Acessar o link https://youtu.be/Z-aVWTNdaqc com as orientações do professor Arthur. 

 
 

Informática: 
 Ler as páginas 20 a 23 da apostila para relembrar (trabalhando X e Y) e fazer os exercícios da 

página 23.  
 
Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=C9xfwCx7t5o&t=2s com orientações da pro-
fessora Adriana Macedo.   
 
Arte: 
 Módulo 01 - página 12 Leitura do texto sobre "O new look de verão de Flavio de Carvalho" 
 Sua criação página 13. 
 Assistir o vídeo da professora Mariane Cavalheiro.  
 Aula: Arte e artefato.  
 Fazer aula e artefato que encontra-se no link Objetivo.br. 

 
Acessar o link https://youtu.be/MP9-67DSOpk com as instruções da professora Adriana Fambrini. 
 
Educação Física: 
 
Acessar o link https://youtu.be/b5KOP3JQCzI com as instruções do professor Giovane. 

 
Atenciosamente,  

      
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C9xfwCx7t5o&t=2s
https://youtu.be/MP9-67DSOpk
https://youtu.be/b5KOP3JQCzI

