
 

Inf.: 0274/20 

 

 
Bragança Paulista, 01 de julho de 2020.  

 
 

Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
  Planejamento Semanal de 01/07 a 07/07 

 

 #fiqueemcasa 
 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar 
novos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Não esqueçam que o nosso “Plantão de dúvidas” com os professores continuará!  

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

                                             Senha: 40346666 para todas as reuniões 

Vamos ao trabalho! 

Relembrando o esquema de atividades remotas: 

Leiam atentamente todos os tópicos abaixo, eles irão orientá-los de como serão nossas au-
las, 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 conteú-
do e na execução das tarefas da apostila. 

 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 pre-
ciso entender que estamos em AULA. 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 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 
vontade para retornar às explicações das videoaulas e consultar quando quiser os textos e outras 
informações do portal. Para facilitar o estudo, seguir o cronograma abaixo. 

 

Programação para a semana de 01/07 a 07/07 

Português: 

Acessar o link https://youtu.be/EFEsueulcyQ com as orientações da professora Adriana Diniz. 

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 histó-
ria em quadrinhos. Este material poderá ser encontrado em gibis, jornais ou na própria inter-
net. 

 Será um momento de leitura e muito prazer! 

 No plantão poderemos inclusive indicar aos colegas os quadrinhos que foram pesquisados 
por vocês! 

 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_VI
II_7Ano_AD 

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

 As orientações estão nas páginas 52 a 54. 

 Fotografem e compartilhem com a professora! 

 Como reforço do conteúdo realizar a tarefa 34. 

 

Dicas: Tenham uma rotina de estudo e procurem realizar as atividades em um ambiente adequado. 

Prestigiem nosso plantão e assistam aos vídeos gravados com muito carinho! 

 

Bons estudos! 

 

 

 

https://youtu.be/EFEsueulcyQ
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=06bee31b-3e67-4242-98f8-f11c0ce0441e&instituto=objetivo&referencia=200408_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VIII_7Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=06bee31b-3e67-4242-98f8-f11c0ce0441e&instituto=objetivo&referencia=200408_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VIII_7Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=06bee31b-3e67-4242-98f8-f11c0ce0441e&instituto=objetivo&referencia=200408_CassioPignatari_LinguaPortuguesa_VIII_7Ano_AD


 

 

 

Geografia: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=jOe1CIvSIG8 com orientações do professor Arthur. 

 

 Caderno#2:Módulo#4: 

 Primeira semana do Módulo#4: A dinâmica populacional do Brasil. 

 Produção de Relatório em estilo Fichamento para cada vídeo aula com a professora Alexan-
dra Maria, no caderno. 

 4.1. A dinâmica populacional do Brasil. Assistir a vídeo aula: “A dinâmica populacional do 
Brasil”. 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
%2f160415_alexandrafigueiredo_geografia_i_7ano_ad.ism%2fmanifest  

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas, os exercícios propostos, até a página 39. 

 Anotar as dúvidas e esclarecer nos plantões! 

 

Boa semana, ser humano! 

Informática: 

Acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=8ljYZXcAi8A com as orientações da professora 
Adriana Macedo. 

 

 Módulo 5: Animação. 

 Ler as página 33 e 34. 

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

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br  

 

História: 

Acessar o link https://youtu.be/BElrLGX7cgYcom as orientações da professora Patricia Zamper. 

 

 Módulo 5 – O contato com asiáticos – continuação (páginas 35 a 38). 

 1 vídeo -  Professor Fernando. 

 Exercícios: Pesquise sobre as localidades mencionadas no mapa da página 35, descreva 
em seu caderno quais riquezas existiam em cada uma delas e sua importância para os eu-
ropeus. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. Aula: Contato de europeus com ou-
tros continentes V 

 http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=08cc23db-eb41-4788-979a-
1c3b2fb1081a&instituto=objetivo&referencia=200401_FernandoEvangelista_Historia_V_7An
o_AD 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jOe1CIvSIG8
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f160415_alexandrafigueiredo_geografia_i_7ano_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f160415_alexandrafigueiredo_geografia_i_7ano_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f160415_alexandrafigueiredo_geografia_i_7ano_ad.ism%2fmanifest
https://www.youtube.com/watch?v=8ljYZXcAi8A
http://www.objetivo.br/
https://youtu.be/BElrLGX7cgY
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=08cc23db-eb41-4788-979a-1c3b2fb1081a&instituto=objetivo&referencia=200401_FernandoEvangelista_Historia_V_7Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=08cc23db-eb41-4788-979a-1c3b2fb1081a&instituto=objetivo&referencia=200401_FernandoEvangelista_Historia_V_7Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=08cc23db-eb41-4788-979a-1c3b2fb1081a&instituto=objetivo&referencia=200401_FernandoEvangelista_Historia_V_7Ano_AD


 

 

 

Matemática: 

Acessar o link https://youtu.be/D6nWfaw5jJk  com orientações da professora Daniela.  

 

 Assistir ao vídeo da professora Diana: Planos cartesianos I clique aqui 

 Fazer as páginas 66 e 67. 

 Assistir ao vídeo da professora Diana: Planos cartesianos II clique aqui 

 Fazer as páginas 70 e 71. 

 Tarefa de casa 26. 

 Assistir ao vídeo da professora Diana: Multiplicações dos vértices de um polígono no plano 
cartesiano clique aqui 

 Fazer as páginas do laboratório 71 e 72. 

 Fazer as páginas 75 a 77. 

 Tarefa de casa 27. 

 

Arte: 

Acessar o link https://youtu.be/cFYlGii3J6g com as orientações da professora Adriana Fambrini. 

 

 Vamos escolher um objeto ou uma imagem simples para criar uma composição artística  

 EX. da página 21 onde o artista utilizou um tijolo para chamar a atenção do público e criou 
sua obra. 

 Em uma folha de sulfite crie um desenho levando em conta  a simplicidade do objeto ou da 
figura mas criando um contexto artístico.   

 Lembrando que esse tipo de arte chamamos de Arte minimalista página 21. 

 

Ciências: 

Acessar o link https://youtu.be/du9-FifhGso com as orientações da professora Fabiana Colagrande. 

 

 Para essa nova semana de estudos que se inicia, faremos o Módulo 7 da Apostila do 2º Bi-
mestre VIDA E EVOLUÇÂO _ BOTÂNICA. Da página 23 a 29. 

 7.6. As Pteridófitas.  

 7.7. Raízes. 

 7.8. Caules. 

 Leia o texto atentamente, grifando a principal ideia de cada parágrafo, responda as questões 
que surgirem ao longo do Módulo e realize a TC 12. 

 Para finalizar acesse: http://www.objetivo.br/- EaD Objetivo - Ciências - Módulo 7 (tópicos 
7.6, 7.7 e 7.8) role até o final da página e assista o terceiro e quarto vídeos da Professora 
Maria Lúcia.  

 

 

 

 

https://youtu.be/D6nWfaw5jJk
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=7cfc9d6a-332c-43c5-b842-52341fa254d3&instituto=objetivo&referencia=200407_DianaFerreira_Matematica_I_7Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=30d3f3ee-f9eb-4c0d-bf4a-9d3780de54ea&instituto=objetivo&referencia=200407_DianaFerreira_Matematica_II_7Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=caefb4ac-72b1-4c2a-be40-2f4ba0f838ca&instituto=objetivo&referencia=200407_DianaFerreira_Matematica_III_7Ano_AD
https://youtu.be/cFYlGii3J6g
https://youtu.be/du9-FifhGso
http://www.objetivo.br/


 

 

 

 

 O 3º vídeo deve ser visto a partir de Pteridófitas; 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9583842c-9423-4376-9675-
ece459d7c470&instituto=objetivo&referencia=200406_MariaCatalani_Ciencias_I_7Ano_AD 

 O 4º vídeo até caules. 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=23b82e46-1228-405f-b22e-
9409f0ccbd8e&instituto=objetivo&referencia=200406_MariaCatalani_Ciencias_II_7Ano_AD 

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

 

Bons estudos! 

Inglês: 

Acessar o link https://youtu.be/psNG6ymLUWA com as orientações do professor Mauro. 

 

 Na apostila 2, Módulo 8, páginas 30 a 32.  

 Leitura dos textos.  

 Exercícios de interpretação de texto. 

 Resolver os exercícios propostos. 

 Homework 23. 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, discipli-
na Inglês, acesse Módulo 8 – Volunteer your way! (Objetivo Talks), faça os exercícios dos quatro 
primeiros quadros.  Depois acesse Módulo 8 – Volunteer your way!, no final do módulo assista a 
vídeo aula I, com a profª Marcia. 

 

Educação Física: 

Acessar o link https://youtu.be/a8kdvnA1Lsk com as orientações do professor Giovane. 

 

 

Atenciosamente, 

 

      

 

 

 
 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9583842c-9423-4376-9675-ece459d7c470&instituto=objetivo&referencia=200406_MariaCatalani_Ciencias_I_7Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9583842c-9423-4376-9675-ece459d7c470&instituto=objetivo&referencia=200406_MariaCatalani_Ciencias_I_7Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=23b82e46-1228-405f-b22e-9409f0ccbd8e&instituto=objetivo&referencia=200406_MariaCatalani_Ciencias_II_7Ano_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=23b82e46-1228-405f-b22e-9409f0ccbd8e&instituto=objetivo&referencia=200406_MariaCatalani_Ciencias_II_7Ano_AD
https://youtu.be/psNG6ymLUWA
https://youtu.be/a8kdvnA1Lsk

