
 

 

 
Inf.: 0606/20 

 
Bragança Paulista, 30 de setembro de 2020. 

 

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

  Planejamento Semanal de 30/09 a 06/10 

 

 
#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. 

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). 

 
 
 
 
 
 

 

 

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


 

 

 

Programação: 

Português: 

 

 Começamos agora a apostila do 4º bimestre! 

 Módulo 7- Os valores nas narrativas. 

 Assistir à videoaula da professora Andréa Castelaci “Valores através de narrativas”: 

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
f161025_andreamartins_linguaportuguesa_i_7ano_ad.ism%2fmanifest 

 Para as atividades das páginas 3 a 5 utilizaremos os seguintes provérbios: 

 De pequenino é que se torce o pepino. 

 Pau que nasce torto morre torto. 

 Uma andorinha só não faz verão. 

 Antes só do que mal acompanhado. 

 Antes um pássaro na mão do que dois voando. 

 Quem não arrisca não petisca. 

 Leitura e interpretação da narrativa: “Uma fábula sobre a fábula”. 

 O texto e as atividades estão nas páginas 6 a 11. 

 Como complemento dos estudos você deverá realizar a tarefa 55. 

 

Bons estudos! 

Geografia: 

 

 Caderno#4: Módulo#7: Brasil, espaço rural. 

 Assistir as vídeoaulas: 

 7.1. Setores Econômicos. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria:  

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
f161028_alexandrafigueiredo_geografia_i_7ano_ad.ism%2fmanifest 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, concluindo a Tare-
fa#25: “Setores Econômicos”.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 
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Ciências: 

 

 Nessa semana entraremos no 4º Bimestre. 

 Na Apostila 4, Módulo 14 – Matéria e energia – História dos combustíveis e das máqui-
nas térmicas: 14.1 – Combustíveis; 14.2 – Um pouco da história; 14.3 – Tipos de combustí-
veis e 14.4 – As máquinas a vapor. 

 Vocês deverão ler atentamente o Módulo indicado, grifar as principais ideias abordadas e res-
ponder as questões que surgirão ao longo do módulo.  

 Seguem alguns links de vídeos para vocês assistirem, fazer um resumo e iremos debater os 
temas abordados em aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=ykE-td1xvpQ 

https://www.youtube.com/watch?v=EaFvHyWJ59U 

 

Bons Estudos! 

Informática: 

 

 Módulo 9: Repetições. 

 Ler as páginas 12 e 13. 

 Atividades das páginas 12 e 13. 

 Enviar os exercícios e as atualidades 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: 

  

 (Caderno 4) - Módulo 16 – Feudalismo: A sociedade do feudo 

 1 vídeo -  Professor Fernando 

 Anotar no caderno as principais considerações após assistir as aulas. 

 TC página 7 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Feudalismo: A sociedade de – O feudo 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=0b2f5c42-b779-4b17-987d-
508984ccdc4e&instituto=objetivo&referencia=Feudalismo:%20A%20sociedade%20de%20-
%20O%20feudo 
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Matemática: 

 

 Apostila 4. 

 Assistir ao vídeo com a professora Thais: Princípios de equivalência. Clique aqui 

 Fazer as páginas 7,8. 

 TC 48. 

 Assistir ao vídeo com a professora Thais: Conjunto Universo e solução. Clique aqui 

 Fazer as páginas 12 até 14. 

 Tc 49. 

 

Arte: 

 

 Apostila páginas 14 e 15. 

 Vamos ler página 14.  

 Conhecer um pouco sobre xilogravura e fazer atividade da página 15. 

 Assistam ao vídeo sobre xilogravura - https://youtu.be/ogdkPU_fQwY 

 

Inglês: 

 

 Na apostila 4, módulo 13, páginas 1 a 4 

 Text Comprehension 

 Grammar: plurals 

 collectives 

 Vocabulary: hobbies 

 Homework 37 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 13 – Birds of a feather flock together? (Objetivo Talks), faça os exercícios dos 
seis primeiros quadros. Depois acesse Módulo 13 – Birds of a feather flock together? Faça os exer-
cícios propostos. E no final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. Márcia. 

 

Educação Física: 

 

 Acessar o link https://youtu.be/2SS09bx2hkQ para executar a aula do professor Giovane. 

 Acessar também o APP na disciplina de Educação Física para preparar o material solicitado 
para participar da comemoração da semana da criança que ocorrerá de 07/10 a 09/10. 

 
Atenciosamente, 
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