
 

 

 
 
 
 

Bragança Paulista, 30 de abril de 2021. 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 03/05 a 07/05 

 

 #fiqueemcasa 

Estamos felizes por iniciar este ano de 2021, com estudos, dedicação, empenho e a certeza 
de que todos serão vitoriosos! 

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

Iniciamos nossas aulas presenciais respeitando o distanciamento social e as diretrizes do Go-
verno do estado de São Paulo com o revezamento necessário. 

As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na me-
dida do possível pelo Zoom e deverão ser acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas 
EAD caso sejam impossibilitados de participar ou se porventura surgirem dúvidas. 

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

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

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 necessida-
des! 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, familia-
res e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

Português: 

 Olá queridos alunos!  

 Apostila do 2º bimestre! 

 Módulo 3 - Transmissão de informações. 

 Retomar a videoaula do professor Cássio Pignatari: “Transmissão de informação III”: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=38100757-0931-4019-96ac-

7a9d9dcd6314&instituto=objetivo&referencia=200408_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_III

_7Ano_AD 

 E realizar as atividades das páginas 15 a 18. (Análise de textos instrucionais). 

 Como reforço realizar a tarefa 23. 

 Produção de receita. (Doce de chuchu). 

 Orientações nas páginas 19, 20 e 21. 

 Como reforço realizar a tarefa 24. 

 Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari: “Embalagens”: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=55789de5-3b65-4f01-bcbb-

3ef2e888e5d5&instituto=objetivo&referencia=200408_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_IV_

7Ano_AD 

 E realizar as atividades das páginas 21 a 27. 

 Como reforço realizar a tarefa 25. 

Bons estudos! 
 

Geografia: 

 Caderno#2: Início do 2 bimestre!!! 

 Módulo#3: A formação do povo brasileiro 

 Assistir a vídeo aula do Módulo#3, com a professora Alexandra: 

 Indígenas do Brasil 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160429_alexandrafigueiredo_

geografia_i_7ano_ad 

Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas. 

Lembre-se: Maio é o mês das Lendas! 

Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

 Módulo 3: Projeto coordenadas. 

 Ler a página 20 e 21. 

 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 

04 

A formação do Estado Moderno 
 
- páginas 5, 6 e 7. 
 
- Vamos entender o que é o Estado, a impor-
tância dos símbolos reais e o processo de cen-
tralização de poder nas mãos dos reis. 
 

 

→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=25eb96fe-e47c-
421d-a6d2-
afefae30c605&instituto=objetivo&referencia=210422_FernandoEvangelista_Historia_I_7Ano_AD_ZO
OM  

   

AULA 2 

MÓDULO TEMA 

04 

A formação do Estado Moderno 
- páginas 8, 9 e 10.  
- Vamos entender o processo de formação de Portugal e sobre a Revolução 
de Avis.   

 

Olá, não possui na plataforma vídeo aula sobre esse conteúdo, você deverá ler as páginas 8 e 9, 
grifar as partes mais importantes e anotar as dúvidas existentes para sanar na próxima aula.  

Queridos alunos e alunas, realizem a TC8 (páginas 47 e 48) 
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Matemática: 

 Correção das páginas 13 e 14. 

 Correção das Tcs 15 e 16 

 Assistir ao vídeo da professora Rosana: Oposto e inverso de números racionais. Clique aqui 

 Página 15 até 18. 

 Tc 17. 

 Revisão do módulo 5. 

 
 

Arte: 

 Apostila pág.18 e 19 "Antiquário" assistir o vídeo sobre o tema: https://youtu.be/DPIs9gitViQ 

 Pág. 19 - Arte cerâmica chinesa.  

 Assistir os vídeos: https://youtu.be/o8ffePvbvEo  https://youtu.be/lFX6U_Di540 

 Fazer um desenho  de um vaso com características  chinesas  

 
 

Ciências: 

 Agora iniciaremos a Apostila do 2º Bimestre. 

 No Módulo 6 – Matéria e energia – TEMPERATURA E CALOR, 

 Trabalharemos da página 3 ao início da página 9: 

 6.1 – Sensações térmicas 

 6.2 – Temperatura 

 6.3 - Calor 

 

Vocês deverão ler atentamente o texto, grifando a principal ideia e respondendo as questões que 

surgirem ao longo do Módulo. 

                                                                  Beijos carinhos da Prô Fabi. 
                                                                                                  Bons Estudos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=8a6379dd-1996-43cc-9c68-d30746f687e3&instituto=objetivo&referencia=210407_RosanaSantos_Matematica_III_7Ano_AD_ZOOM
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Inglês: 

 Na apostila 2, Módulo 5, páginas 1 a 6.  

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Grammar: Simple Present 

 Vocabulary: Verbs 

 Resolver os exercícios propostos 

 Fazer Homework 13 e 14 

 

No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disci-

plina Inglês, acesse Módulo 5 – Time for me (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primeiros qua-

dros. Depois acesse Módulo 5 – Time for me. E ao final do módulo assista a vídeo aula com a Prof. 

Márcia. Portal Tv Web (unip.br) 

 
 

Educação Física: 

 Tema: Esportes Mistos. 

 Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 

 
 

 
Atenciosamente, 

 

 
 

 
 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160503_marciasantos_ingles_i_7ano_ad

