
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 13 de agosto de 2021. 
 

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

  Planejamento Semanal de 16/08 a 20/08 
 

  

 
 
 

 
 

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.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 necessida-

des! 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

Português: 

Olá queridos alunos!  

Apostila do 3º bimestre! 

Módulo 5- Objetividade e subjetividade. 

 Para as aulas 1 e 2: 

Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “Cotidiano (II)”: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c4e05672-344c-4106-806d-

b8f465391666&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_IV_7Ano_AD 

Aula 1: Leitura e atividades das páginas 27 e 28. Tarefa 41 

Aula 2: Produção de texto: Uma lembrança. 

Para as aulas 3 a 5: 

Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “Os acontecimentos compartilhados (I)”: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=744cf06b-793a-4398-afe0-

fd7e6bfb4fe8&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_V_7Ano_AD 

Aula 3: Leitura e atividades das páginas 29 e 30. Tarefa 42 

Aula 4: Leitura e atividades das páginas 31 e 32 (Personificação). 

Aula 5: Leitura e atividades das páginas 33 e 34 (Oração sem sujeito). 

Bons estudos! 

 

Geografia: 

Módulo#5: Brasil: Relevo e Hidrografia 

Assistir as vídeoaulas com a professora Alexandra Maria: 

Aula#1 - 3. Hidrografia Brasileira. Link:  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=956addba-9198-467f-bfc1-

2baceb68aa3c&instituto=objetivo&referencia=200608_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_7Ano_AD 

Aula#2 - 3.2 Hidrografia Brasileira e seu uso econômico. Link: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=dfb18e9b-b3eb-4182-b61d-

6356a949cc3f&instituto=objetivo&referencia=200608_AlexandraFigueiredo_Geografia_VII_7Ano_AD 

A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos. 

Concluindo as Tarefas#19 e #20.  

Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas! 

E não se esqueça: Agosto é o mês dos Estudantes!!! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

Programando com Scratch  
Módulo 7: Variáveis. 
Ler a página 6. 

Montar o exemplo 1 da página 6.  

Anotar o e-mail e a sua senha para usar na próxima aula de informática. Vamos dar início ao  projeto 

pedagógico. 

Acesso a plataforma: www.objetivo.br  
Acessar o link: https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted  
Nosso e-mail de contato: objetivoinfo.7ano@gmail.com  

 
 

História: 

 

AULA 1 

MÓDULO TEMA 

08 

Muito Além da Europa: os Tupis e a diversidade dos povos que habi-
tavam o Brasil. 
Páginas 23 a 25. 
Ao longo dessa aula iremos compreender sobre a diversidade de po-
vos indígenas no Brasil.  

 

→Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ff87c0c0-fab1-4c08-
ba00-
22ee36d932c9&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_III_7Ano_AD  

Queridos alunos e alunas, realizem a TC 17. 

   

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

08 

Muito Além da Europa: os Tupis e a diversidade dos povos que habitavam o 
Brasil. 
Páginas 26 e 27. 
Ao longo dessa aula iremos compreender como se organizava o povo Tupi. 

 

→Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ff87c0c0-fab1-4c08-
ba00-
22ee36d932c9&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_III_7Ano_AD  
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Matemática: 

1ª aula - Grandeza inversamente proporcional: assistir ao vídeo da professora Luciana.   Clique aqui 

Páginas: 25 e 27. Tc 36 

2ª aula - Correção dos exercícios. 

3ª aula - Regra de três- assistir ao vídeo da professora Luciana.  Clique aqui 

Páginas: 29, 31, 32, 33. Tc 37 

4ª aula - Correção dos exercícios 

5ª aula - Revisão – páginas 34 até 38. 

 

Arte: 

Assistir o vídeo: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7787d98b-12d5-4fa6-82a2-

b6ab0bacaa9c&instituto=objetivo&referencia=210504_ART7F301_OrlandoSilva_Interpretando_Canc

aoCarinhoso 

Fazer dobradura de coração  

Vídeo: https://youtu.be/G0epoBMaiGA 

Aula 2 atividade de criação sobre o tema da aula "coração" Pintura e colagem  

 
 

Ciências: 

Na apostila 3 o Módulo 11 – Vida e evolução - invertebrados. 

Aula 1: Correção da TC 20 com vídeos explicativos 

Aula 2: 11.5 - Filo dos Anelídeos 

E TC 21 e revisão para a prova. 

Aula 3: AV 1 

Aula 4: Correção da prova. 

Leia atentamente toda a parte teórica, grifando a principal ideia do texto. Realize as atividades pro-

postas e as TCs ao longo do conteúdo. 

 
                                                                 Beijos carinhos da Prô Fabi. 
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Inglês: 

Na apostila 3, Módulo 10  

Aula 1 - Texto: Leitura e Interpretação 

Grammar: there to be (past): there was / there were  

Vocabulary: Eletronics 

Fazer Homework 29 

Aula 2 – there wasn’t / there weren’t 

exercises 

Fazer Homework 30 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-

plina Inglês, acesse Módulo 10 – Old way of life (Objetivo Talks), faça os exercícios dos últimos qua-

dros. Depois acesse Módulo 10 – Old way of life E ao final do módulo assista a vídeo aula com a 

Prof. Márcia. 

 
 

Educação Física: 

Tema: Futebol Americano 
Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 
 

 
Atenciosamente, 

 

 
 
 
 
 


