
 

 

 
 
 

Bragança Paulista, 12 de fevereiro de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 15/03 a 19/03 

 

 #fiqueemcasa 

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do Go-

verno do Estado de São Paulo com o revezamento necessário, mais uma vez precisamos ficar re-

motos!  

Vamos respeitar as determinações, ficar em casa para em breve estarmos juntos fisicamente 

novamente! 

A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2                                                                                                

Senha: 40346666 para todas as aulas e em caso de impossibilidade da participação deverão ser 

acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

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 ne-

cessidades! 

 

- Não deixem de informar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, familia-

res e pessoas de convívio diário. 

 

     Atenciosamente, 

 
 

 

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


 

 

 

 

 

Português: 

Olá queridos alunos!  

 Apostila do 1º bimestre! 

 Módulo 2 - A escrita. 

 Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci Martins: “A ortografia (I)”: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c1f02afb-b69a-4679-a831-
d7fef977da9d&instituto=objetivo&referencia=200128_AndreaMartins_LinguaPortuguesa_V_7
Ano_AD 

 Realizar as atividades das páginas 51 a 59. Tópicos que serão estudados: Significante e sig-
nificado, A ortografia no tempo e Separação silábica. 

 Como reforço do conteúdo realizar as tarefas 10, 11 e 12. 

Bons estudos! 

 

Geografia: 

 Caderno#1: Módulo#2: Brasil: Localização e divisão regional 

 Assistir as vídeoaulas: 

 2.2. Aspectos Humanos. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=4fe15365-e7b4-4790-8dd7-
2d8f18efb5c1&instituto=objetivo&referencia=200117_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_7An
o_AD 

 2.2. As Macrorregiões do IBGE. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3d46a302-845f-4c83-8e70-
5e5bb4e26b7e&instituto=objetivo&referencia=200117_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_7A
no_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 33 a 
37 e Concluir a Tarefa#7. 

 

Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas! 

2021 está demais e março é o mês dos marcianos!!! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

 Módulo 3: Direção. 

 Ler as páginas 11 e 12. 

 Atividade da página 12. Enviar a atividade de labirinto da pág.7 para nota. 

 Atualidades da semana. 

 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 

02 

Reforma protestantes 
→ Páginas 28 a 30.  
→ Vamos compreender as reformas propostas por Lutero e o desenvolvi-
mento do calvinismo por João Calvino.   

→ Link para acessar as vídeos aula: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=99a534ac-a9c1-48a0-beeb-
a299bb0e9791&instituto=objetivo&referencia=200212_FernandoEvangelista_Historia_IV_7Ano_AD   

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=5f6e9fa7-b3c0-4cb1-a233-
8ce04927c20c&instituto=objetivo&referencia=200212_FernandoEvangelista_Historia_V_7Ano_AD  

Queridos alunos e alunas, realizem a Tarefa 5 (página 51). 

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

02 
Reforma protestantes. 
→ Páginas 31 a 34.  
 → Vamos compreender a religião Luterana e o que foi a Contra Reforma.  

→ Link para acessar a vídeo aula:  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=2017405a-9730-489f-a292-
c98c30c4b4a2&instituto=objetivo&referencia=200212_FernandoEvangelista_Historia_VI_7Ano_AD  

Queridos alunos e alunas, realizem as Tarefas 6 e 7 (páginas 52 e 53). 
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Matemática: 

 Terminar a revisão 

 Página 59 até 62. 

 Correção dos exercícios. 

 Adição de números inteiros 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana. Clique aqui parte 1  e clique aqui  parte 2 

 Página 63. Páginas 69 até 71. Tc 7.  

 

Arte: 

 Apostila pág. 8 a 11.  Módulo 1 - Arte e Artefato. 

 Ler os textos e analisar imagens.  

 Assistir vídeo sobre Yves Saint Laurent https://youtu.be/Vuk0wX_UEcQ 

 Desenho de um artefato com características do artista Mondrian  

 

Ciências: 

 Dando sequência a Apostila de Ciências do 1º Bimestre, no Módulo 4, Vida e evolução – 
Realizaremos da página 35 a 41. 

 Protozoários causadores de doenças, responder as questões da página 36 e 37. 

 4.3 – Reino Fungi – responder as questões das páginas 38, 40, 41 e TC 06. 

 Ler atentamente a parte teórica, grifando a principal ideia do texto. 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 ao final da página encontrara vídeos sobre os temas 
abordados. 

 Assista aos vídeos: 

 Reino Monera 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9e6d7f17-ab59-4572-8604-
b536e7eaf1b0&instituto=objetivo&referencia=200117_LuanaBarros_Ciencias_I_7Ano_AD 

 Reino Protista 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=806031e4-d582-4107-a8a0-
bab84d3e7f1c&instituto=objetivo&referencia=200117_LuanaBarros_Ciencias_II_7Ano_AD 

 

                                                                  Beijos carinhos da Prô Fabi. 

                                                                                                  Bons Estudos! 
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Inglês: 

 Na apostila 1, Módulo 2, páginas 23 a 24.  

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Gramática: Adverbs of Frequency 

 Vocabulary: Radical Sports 

 Resolver os exercícios propostos 

 Fazer Homework 7 e 8 

 

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 últimos quadros. Depois acesse Módulo 2 – Sport & Health: a dynamic duo. E ao final do módulo 
assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. Portal Tv Web (unip.br) 

 

 

Educação Física: 

 Tema: Modalidades aquáticas. 

 Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160108_marciasantos_ingles_viii_7ano_ad

