
 

 

 

 
 

Bragança Paulista, 04 de junho de 2021. 
 

Srs. Alunos, Pais e/ou Responsáveis do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 07 a 11/06 

 

  #fiqueemcasa 
 

Retomamos nossas aulas no formato híbrido para algumas turmas, seguindo o revezamento 

necessário e promovendo a conscientização de todos. 

Vamos respeitar as determinações, pois a colaboração de cada um, representará o sucesso 

de todos. 

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

Senha: 40346666 para todas as aulas e em caso de impossibilidade da participação deverão ser 

acompanhadas pelo site www.objetivo.br na área aulas EAD. 

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!  

 

 

Não deixem de comunicar ao colégio qualquer sintoma referente ao aluno, familiares 

e pessoas de convívio diário, mesmo se sua opção foi por aulas remotas. 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

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


 

 

 
 
 
 
 

Português: 

Olá queridos alunos!  

 Apostila do 2º bimestre! 

 Módulo 4 - Narrativa visual e interação pessoal. 

 Comparação de quadrinhos. 

 Para realização das páginas 50 a 52, vocês deverão separar pelo menos duas tiras ou história 

em quadrinhos. Este material poderá ser encontrado em gibis, jornais ou na própria internet. 

 Será um momento de leitura e muito prazer! 

 Agora será a vez de vocês se tornarem autores de histórias em quadrinhos! 

 Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “Narrativa Visual III”:                         

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=06bee31b-3e67-4242-98f8-

f11c0ce0441e&instituto=objetivo&referencia=200408_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VIII

_7Ano_AD 

 Realizar o planejamento e produção de uma tira ou história em quadrinhos. 

 As orientações estão nas páginas 52 a 54. 

 Como reforço do conteúdo realizar a tarefa 34. 

  
Bons estudos! 

 

Geografia: 

 Caderno#2: 2°bimestre! 

 Módulo#4: A dinâmica populacional do Brasil 

 Assistir a vídeo aula do Módulo#4, com a professora Alexandra: 

 O estudo da população brasileira.  

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?instituto=objetivo&id=160415_alexandrafigueiredo_

geografia_i_7ano_ad 

 
Anote suas dúvidas e elucide-as nas aulas. 

Lembre-se: Junho é mês de Festa!!! 
Boa semana, ser humano! 
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Informática: 

 Módulo 4: Expressões. Ler as páginas 34 e 35. 

 Dar continuidade no PP. 

 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 

 AV2 de História. 

 
   
AULA 2 
 

MÓDULO TEMA 

05 

O contato de europeus com outros continentes 
Páginas: 25 a 32. 
Nessa aula vamos analisar a sociedade asteca e compreender como os espa-
nhóis dominaram essa civilização. 

 
→ Link para acessar a vídeo aula: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=97340057-e778-
48a3-8be4-
d6cf5d847375&instituto=objetivo&referencia=210422_FernandoEvangelista_Historia_II_7Ano_AD_Z
OOM  

 
Queridos alunos e alunas, realizem os exercícios da página 32. 

 

Matemática: 

 Equações com incógnitas nos dois membros: Fazer as páginas 74 e 75. Tc 25 

 Demais equações: Fazer as páginas 78 e 80. Tc 26 

 Equações com frações: Fazer as páginas 83 e 84. Tc 27 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objetivo.br/
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
mailto:objetivoinfo.6anos@gmail.com
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=97340057-e778-48a3-8be4-d6cf5d847375&instituto=objetivo&referencia=210422_FernandoEvangelista_Historia_II_7Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=97340057-e778-48a3-8be4-d6cf5d847375&instituto=objetivo&referencia=210422_FernandoEvangelista_Historia_II_7Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=97340057-e778-48a3-8be4-d6cf5d847375&instituto=objetivo&referencia=210422_FernandoEvangelista_Historia_II_7Ano_AD_ZOOM
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=97340057-e778-48a3-8be4-d6cf5d847375&instituto=objetivo&referencia=210422_FernandoEvangelista_Historia_II_7Ano_AD_ZOOM


 

 

 
 
 

Arte: 

 Apostila pág. 21 módulo 2 - Arte minimalista 

 Assistir os vídeos sobre o tema: https://youtu.be/cvilK_T-3d8  https://youtu.be/2EtZaxWcEoA 

 Criar um projeto de instalação artística no ambiente que você está.  

 Observe os materiais e use o conceito minimalista. 

 

Ciências: 

 Dando continuidade à Apostila do 2º Bimestre, trabalharemos da página 42 até a página 52.  

 Módulo 8 – Vida e evolução - Fenômenos naturais e impactos ambientais. 

 8.1 - Os fenômenos naturais e os impactos. 

 Módulo 9 – Terra e Universo – Camada de ozônio e efeito estufa. 

 9.1. Camada de ozônio. 

 9.2. Efeito estufa. Vocês deverão ler atentamente o texto, grifando a principal ideia e respon-

dendo as questões que surgirem ao longo do Módulo, além de realizar a TC 15. 

 
Beijos carinhos da Prô Fabi. 

 

Inglês: 

 Na apostila 2, Módulo 8, páginas 30 a 32      

 Texto: Leitura e Interpretação 

 Grammar: Simple Present 

 Imperative 

 Vocabulary: verbs 

 Resolver os exercícios propostos 

 Fazer Homework 23 

 

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

plina Inglês, acesse Módulo 8 – Volunteer your way! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos primei-

ros quadros. Depois acesse Módulo 8 – Volunteer your way! E ao final do módulo assista a vídeo 

aula com a Prof. Márcia. Portal Tv Web (unip.br) 

 

Educação Física: 

 Tema: Paraolimpíadas  

 Planejamento: Consultar APP e assistir vídeos anexos. 

 
Atenciosamente, 
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