
 

 

Inf.: 0349/20 
 
 

Bragança Paulista, 15 de julho de 2020. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
    Planejamento Semanal de 15/07 a 21/07 

 

 #fiqueemcasa 
 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

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. 

Não esqueçam que nossas aulas no período da manhã terão início nesta quarta-feira! Preste 

bastante atenção aos horários para não perder nenhuma aula!  

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

                                           Senha: 40346666 para todas as aulas. 

Vamos ao trabalho! 

Relembrando o esquema de atividades remotas: 

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas aulas, 

e se necessário for, volte e leia novamente. 

 Toda quarta-feira, disponibilizamos no site do Colégio, http://www.objetivobp.com.br na aba 

“Orientação Online”, um semanário, onde os professores, elaboraram uma lista de todas as 

atividades que deverão ser feitas, e os vídeos que vocês deverão assistir, para auxiliarem na 

execução dessas tarefas; basta clicar no link do vídeo.  

 Acessar e assistir esses vídeos será muito importante para melhor compreensão do conteúdo 

e na execução das tarefas da apostila. 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 As atividades extras, quando solicitadas, estarão disponíveis no APP, no ambiente Conteúdo 
de aula/dever. 

 Criar uma rotina de estudo nesse momento será muito importante, pois todos os dias vocês 
deverão fazer e sanar as atividades propostas, não deixando que elas se acumulem. É preci-
so entender que estamos em AULA. 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 
Tânia (9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

Procurem se organizar para realizar todas as atividades com calma e capricho. Fiquem à von-
tade para retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras infor-
mações do portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 

Programação: 

Português: 

Acessar o link https://youtu.be/LgsMAWjOkMo com as orientações e explicação da professora Adri-
ana Diniz. 

 

Olá queridos alunos!  

 Apostila do 2º bimestre! 

 Módulo 4- Narrativa visual e interação pessoal. 

  Pesquisa sobre o universo dos quadrinhos. 

 Queridos alunos esta atividade será uma adaptação das páginas 59 e 60. 

 Vocês realizarão uma pesquisa que deverá ser feita no caderno. Os temas sugeridos são: 

 - O início dos quadrinhos; 

 - Os quadrinhos da Disney; 

 - Asterix; 

 - Turma da Mônica; 

 - Mangá. 

 Dentro desses temas alguns assuntos devem ser abordados: criador, origem, principais per-
sonagens e suas características... 

 

Não se esqueçam de realizar a atividade de revisão para o provão disponível no aplicativo. Fare-
mos a correção em nossas aulas. 

 

Bons estudos! 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/LgsMAWjOkMo


 

 

 

 

Geografia: 

Acessar o link https://youtu.be/ZNfv4YFcMrE  com orientações e explicação do professor Arthur. 

 

 Caderno#2: Módulos#3 (REVISÃO) e #4: 

 Módulo#3: A formação do povo brasileiro (páginas 03 a 34). Faremos uma aula especial de 
revisão para a Prova do dia 16/07/2020. 

 Módulo#4: A dinâmica populacional do Brasil 

 Assista às vídeo aulas para se aprofundar nos conteúdos, não é mais necessário fazer resu-
mos dos vídeos, uma vez que ganhamos mais aulas online, obrigado. 

 2. A população e seus números II. Assistir a vídeo aula: “A população e seus números II”. 
Link: 
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f160415_alexandrafigueiredo_geografia_iii_7ano_ad.ism%2fmanifest 

 3. A estrutura da população. Assistir a vídeo aula: “A estrutura da população”. Link: 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f160415_alexandrafigueiredo_geografia_iv_7ano_ad.ism%2fmanifest 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos, das páginas 46 a 54, fi-
nalizando com a Tarefa#15: “Estrutura da População”. 

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

 

Boa semana, ser humano! 

Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=BGEfaA11KIQ com as orientações e explicação da 
professora Adriana Macedo. 

 

 Módulo 6: Expressões. 

 Ler a página 35. 

 Atividade da página 35 - Fazer os 2 exemplos. 

 Se tiver o programa, treine estes exemplos. Lembrando que existe este programa online.   

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

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZNfv4YFcMrE
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História: 

Acessar o link https://youtu.be/mQIqNsQoEBY com as orientações e explicações do conteúdo da 
professora Patricia Zamper. 

 

 Módulo 5 – O contato de europeus com outros continentes (Páginas 17 á 19) Revisão 

 2 vídeo -  Professor Fernando 

 Exercícios: APP Colégio Objetivo Bragança 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista 

 Aula: Exploração de seus conhecimentos sobre o contato dos europeus com outros povos 
(Aproveitamento da aula de mesmo tema de 2019, sem prejuízo do conteúdo) 
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.
196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2
f160722_fernandoevangelista_historia_i_7ano_ad.ism%2fmanifest 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista 
Aula: Contato de europeus com outros continentes II 
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a89c5809-4dbd-4647-a046-
3824f323f0c9&instituto=objetivo&referencia=200401_FernandoEvangelista_Historia_III_7Ano
_AD 

 

Matemática: 

Acessar o link https://youtu.be/QGgHCnBNUxw com orientações e explicação da professora Daniela.  

 

 Assistir ao vídeo com orientações da professora Diana. clique aqui    

 Fazer a página 93. 

 Fazer as páginas 94 e 95. 

 Tarefa de casa 29. 

 

 

Arte: 

Acessar o link  https://youtu.be/F_kFYNYDnt8  com as orientações e explicação da professora Adri-
ana Fambrini. 

 

 Apostila: Módulo 4 "O corpo" para fazer a atividade da página 31 da apostila. 

 Assistam a videoaula da professora Monique e parem no momento que ela  começa a explicar 
sobre "o corpo humano e seus significados"  
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=d7309320-4d4d-470f-880a-
ee1234a03167&instituto=objetivo&referencia=200603_MoniqueFraraccio_Arte_I_7Ano_AD    

 Em seguida respondam a pergunta da página 31 depois que vocês assistirem o vídeo:  

https://youtu.be/BbIZMrk2wOM 
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Ciências: 

Acessar o link https://youtu.be/BXErAUFKhCo com as orientações da professora Fabiana Colagrande. 

 

 Para essa nova semana de estudos que se inicia, faremos da página 40 a 46. Módulo 7 - VI-
DA E EVOLUÇÂO _ BOTÂNICA.  

 7.12. A formação dos frutos https://www.youtube.com/watch?v=GfHyqb7VrLI 

 Módulo 8 – Vida e evolução - FENÔMENOS NATURAIS E IMPACTOS AMBIENTAIS 

 8.1. Os fenômenos naturais e seus impactos. 
https://www.youtube.com/watch?v=qwrY3Cwp5YA 

 Leia o texto atentamente, grifando a principal ideia de cada parágrafo e responda as questões 
que surgirem ao longo do Módulo. 

 Para finalizar acesse: http://www.objetivo.br/ - EaD Objetivo - Ciências - Módulo 7 (tópico 
7.12) role até o final da página e assista o último vídeo da Professora Maria Lúcia 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7b389390-d830-45f7-8394-
aa83066baf4e&instituto=objetivo&referencia=200407_MariaCatalani_Ciencias_II_7Ano_AD 

 Módulo 8 – Fenômenos naturais e impactos ambientais 

 http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3da61ba6-79de-4a9f-ad1a-
bcb23dc69d84&instituto=objetivo&referencia=200407_MariaCatalani_Ciencias_III_7Ano_AD 

 Não se esquecem de anotar dúvidas e curiosidades para o nosso próximo Plantão de 
Ciências. 

Bons estudos! 

Inglês: 

Acessar o link https://youtu.be/oYviY52S29I com as orientações e explicação do professor Mauro. 
 

 Na apostila 2, Part 6, página 37.  

 Do a research!  

 Write a song! 

 Simple Present 
 
No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina In-
glês, acesse Módulo 5 – Time for me (Objetivo Talks), faça os exercícios de todos os quadros.  Depois 
acesse Módulo 6 – Ordinary people doing extraordinary actions! (Objetivo Talks), faça os exercícios de 
todos os quadros. E no final de cada módulo assista as vídeo aulas com a profª Marcia. 

 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/WAvX6-xJi7w com as orientações e explicação do professor Giovane. 
 

Atenciosamente, 
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