
 

 

Inf.: 0539/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 09 de setembro de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 09/09 a 15/09 

 

 #fiqueemcasa 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar 
novos 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). 
 

Português: 

 

 Olá queridos alunos!  

 Apostila do 3º bimestre! 

 Módulo 6 - Além do papel. 

 Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “Além do papel- Blog (I)”: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0ad30036-c42b-4aa5-84e4-
4a21ecb7c281&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VII
I_7Ano_AD 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0ad30036-c42b-4aa5-84e4-4a21ecb7c281&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VIII_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0ad30036-c42b-4aa5-84e4-4a21ecb7c281&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VIII_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0ad30036-c42b-4aa5-84e4-4a21ecb7c281&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VIII_7Ano_AD


 

 

 

 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 53 a 62.  

 Tópicos que serão estudados: Blog, verbos regulares e irregulares. 

 Para esta atividade é importante a realização da tarefa de casa 49. 

 Sugestões de vídeos para nos aprofundarmos sobre os Gêneros Digitais: 

https://www.youtube.com/watch?v=KRNmbbsxpb0&t=37s 

https://www.youtube.com/watch?v=KY1mfdDaXUU 

Bons estudos! 

Geografia: 

 

 Caderno#3: Módulo#6: Brasil: clima e vegetação. 

 Assistir as vídeoaulas: 

 6.3. A vegetação - suporte de vida. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=965e459e-bb93-4405-a65d-
e0f66caaa207&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_V_7An
o_AD 

 6.3.1. A relação entre clima e vegetação no Brasil. Link da vídeoaula com a professora 
Alexandra Maria: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0bb1ff54-d6f3-4fc3-b43d-
cb724ec339fc&instituto=objetivo&referencia=200609_AlexandraFigueiredo_Geografia_VI_7A
no_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos entre as páginas 43 e 47. 
Concluindo a Tarefa#23: “Amazônia: seu povo e suas lendas”.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

 

Boa semana, ser humano! 

Informática: 

 

 Módulo 8: Condicionais. 

 Ler a página 10. (Relembrar). 

 Atividade da página 10. (Exemplo da apostila - média bimestral). 

 Enviar os exercícios e as atualidades do mês de  agosto para o e-mail abaixo: 

 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  

 

História: 

 

 Módulo 10 – Mercantilismo e escravização: choque cultural. 

 Revisão páginas 36 a 38. 

 Explicações do conteúdo durante as aulas ADD – professora Patrícia Zamper. 

 Faça uma revisão sobre o conteúdo em seu caderno, destacando os pontos mais relevantes. 
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Matemática: 

 Assistir ao vídeo da professora Luciana: Grandeza inversamente proporcionais I. Clique aqui 
e parte II clique aqui 

 Fazer as páginas 76 e 78. 

 Tc 43. 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana: Regra de três simples I clique aqui e parte II clique 
aqui 

 Fazer as páginas 80, 83 e 84. 

 Tc 44. 

 Revisão final: páginas 87 até 90. 

 

Arte: 

 

 Vamos assistir ao vídeo sobre Mangá  

 "A diferença entre HQ ,gibi e Mangá" 

 Em seguida cada aluno fará uma história em quadrinho no tema que escolher  

https://youtu.be/tyClx5w1ErM 

 

Ciências: 

 

Vídeo de orientação da Professora Fabiana https://www.youtube.com/watch?v=5NXEnNI8qjk&t=7s 

 

 Na apostila do 3º Bimestre ainda no Módulo 11 – Vida e evolução – Invertebrados, da 
página 41 a 54 respondendo as questões que surgem ao longo do Módulo e as TC 25. 

 11.8. Equinodermos 

 Módulo 12 – Vida e evolução – Programas e Indicadores de Saúde Pública. 

 12.1. Cuidando da saúde 

 12.2.  Taxa de mortalidade infantil. 

 12.3. Vacinas 

 A seguir, assistam alguns vídeos para enriquecer o nosso conhecimento sobre o tema: 

 Como de costume deverão grifar a principal ideia do texto, em seguida acompanhar o 
conteúdo pelo site www.objetivo.br na área conteúdo on-line.  

https://conteudoonline.objetivo.br/MP 

 Não se esqueça de anotar todas as dúvidas e curiosidades para o nosso próximo encontro 
online.  

Bons Estudos! 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=90efe4bd-8de2-4da9-b1f5-8a690b9095ff&instituto=objetivo&referencia=200626_LucianaLopes_Matematica_VI_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b1b73202-59da-4113-bd6a-1327c34d0160&instituto=objetivo&referencia=200626_LucianaLopes_Matematica_VII_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=b0f0539f-0995-4a32-9f1d-b8d01e4481b5&instituto=objetivo&referencia=200703_RosanaSantos_Matematica_I_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9f21ca23-fd41-4f7c-be9f-297239193209&instituto=objetivo&referencia=200703_RosanaSantos_Matematica_II_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9f21ca23-fd41-4f7c-be9f-297239193209&instituto=objetivo&referencia=200703_RosanaSantos_Matematica_II_7Ano_AD
https://youtu.be/tyClx5w1ErM
https://www.youtube.com/watch?v=5NXEnNI8qjk&t=7s
http://www.objetivo.br/
https://conteudoonline.objetivo.br/MP


 

 

 
 
 
 

Inglês 

 

 Na apostila 3, módulo 11, páginas 29 a 32 

 Text Comprehension 

 Grammar: to be (past) 

 there to be (past) 

 Question Words 

 Homework 32, 33, 34 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 11 – Happy old times! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos quatro 
primeiros quadros. Depois acesse Módulo 11 – Happy old times! Faça os exercícios propostos. E no 
final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 

 

Educação Física 

 

Acessar o link https://youtu.be/-6igDylIZao para a atividade proposta pelo professor Giovane. Sigam 
as orientações e façam o que se pede! 
 
 

A Coordenação. 
 
 

https://youtu.be/-6igDylIZao

