
 

 

 
Inf.: 0454/20 

 
 

Bragança Paulista, 12 de agosto de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 12/08 a 18/08 

 

 #fiqueemcasa 

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). 
 

Português: 

Olá queridos alunos!  

 

 Apostila do 3º bimestre! 

 Módulo 5 - Objetividade e subjetividade. 

 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 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 25 e 26. 
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 Tópico que será estudado: Predicativo do sujeito e do objeto. 

 Atividade de criação: Uma lembrança. 

 Planejamento nas páginas 27 e 28. Atenção: Essa produção deverá ser realizada em uma fo-
lha separada a ser entregue ao final do bimestre. 

 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_7
Ano_AD 

 Realizar a leitura e as atividades das páginas 29 até 34. 

 Tópicos que serão estudados: Interpretação de texto, Personificação e Oração sem sujeito. 

 Como reforço realizar as tarefas 41 e 42.   

Bons estudos! 

Geografia: 

 

 Caderno#3: Módulo#5: Brasil: Relevo e Hidrografia 

 Assistir as vídeoaulas com a professora Alexandra Maria: O relevo e seu aproveitamento eco-
nômico. Link: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=86c1d3e3-6c67-4420-aa19-
a46426c078e8&instituto=objetivo&referencia=200608_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_7A
no_AD 

 A extração mineral, seus problemas e sua importância. Link: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bd4940f2-968a-4c92-ac6f-
8386d60770db&instituto=objetivo&referencia=200608_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_7A
no_AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos entre as páginas 11 e 20. 
Avance até O Projeto de transposição do Rio São Francisco, ideia que remonta a 1847, ainda 
no governo de Dom Pedro II, e só saiu do papel este ano, 2020, com o trabalho do presidente Jair 
Bolsonaro (tema que será debatido na próxima aula). Concluindo as Tarefas#17 e #18.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

Informática: 

 

 Módulo 7: Variáveis. 

 Ler a página 5. 

 Atividades da página 5 (figuras geométricas). Enviá-las por e-mail. 

 E-mail: objetivoinfo.7ano@gmail.com 

 Fazer a atualidade no caderno de redação ou no slide. 

 Lembre-se: Data da notícia, título, resumo e fonte.  

 Link do programa online: https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=home 

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=744cf06b-793a-4398-afe0-fd7e6bfb4fe8&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_V_7Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=744cf06b-793a-4398-afe0-fd7e6bfb4fe8&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_V_7Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=744cf06b-793a-4398-afe0-fd7e6bfb4fe8&instituto=objetivo&referencia=200603_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_V_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=86c1d3e3-6c67-4420-aa19-a46426c078e8&instituto=objetivo&referencia=200608_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=86c1d3e3-6c67-4420-aa19-a46426c078e8&instituto=objetivo&referencia=200608_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=86c1d3e3-6c67-4420-aa19-a46426c078e8&instituto=objetivo&referencia=200608_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bd4940f2-968a-4c92-ac6f-8386d60770db&instituto=objetivo&referencia=200608_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bd4940f2-968a-4c92-ac6f-8386d60770db&instituto=objetivo&referencia=200608_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_7Ano_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=bd4940f2-968a-4c92-ac6f-8386d60770db&instituto=objetivo&referencia=200608_AlexandraFigueiredo_Geografia_IV_7Ano_AD
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=home
http://www.objetivo.br/


 

 

 
 

História: 

 

 Módulo 7 – Muito além da Europa: Bantos e Iorubás. 

 1 vídeo -  Professor Fernando. 

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

 TC páginas 15 e 16. 

 TC 17, 18 e 19. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista - Aula: Muito além da Europa: Bantos e 
Iorubás. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=c00eaff5-c63c-4223-827d-
83ce4ea5c29a&instituto=objetivo&referencia=200630_FernandoEvangelista_Historia_II_7Ano
_AD 

 

Matemática: 

 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana: Resolução da equação do 1º grau parte I, á partir de 
5min 50s. clique aqui 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana: Resolução da equação do 1º grau parte II. clique aqui 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana: Resolução da equação do 1º grau parte III. clique aqui 

 Fazer a página 20 até 24. 

 Tarefa de casa 34. 

 Revisão página 38 e 39, exercícios 3 e 4. 

 

Arte: 

 

 Apostila (2°semestre) páginas 3, 4 e 5. 

 Módulo 7. 

 Tema Poética.  

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.1
96.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f1
60711_marianecavalheiro_arte_i_7ano_ad.ism%2fmanifest 
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Ciências: 

 

 Vídeo de orientação da Professora Fabiana https://www.youtube.com/watch?v=UEm2qLRYgiY 

 Na apostila do 3º Bimestre abordaremos o Módulo 11 – Vida e evolução – Invertebrados, da 
página 10 a 14 e a TC 17. 

 11.1. Introdução aos vertebrados. 

 11.2. Filo das esponjas ou Poríferos. 

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

 Diferenças entre vertebrados e invertebrados https://www.youtube.com/watch?v=gpnix8R3gXc 

 Filo das Esponjas ou Poríferos https://www.youtube.com/watch?v=PlvKB7c4C7Y 

https://www.youtube.com/watch?v=m8a0oNsDEx8 

 Como de costume deverão grifar a principal ideia do texto, em seguida acompanhar o conteú-
do 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! 

Inglês 

 

 Na apostila 3, módulo 9, páginas 5 a 8 

 Grammar 

 To be (past) 

 Question Words 

 Homework 26 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse módulo 9 – Guess who! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos quatro últimos qua-
dros. Depois acesse módulo 9 – Guess who! Faça os exercícios propostos. E no final do módulo as-
sista a vídeo aula com a Profª. Márcia. 

 

Educação Física: 

 

Acessar o link https://youtu.be/ltK71ETvK9M com as explicações do professor Giovane. 

 

 No APP você encontrará a parte teórica para estudos em casa. 

 Imprima para poder estudar para a avaliação! 

 
 
 
 

Atenciosamente. 
 

A Coordenação. 
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