Bragança Paulista, 15 de outubro de 2021.
Srs. Pais e alunos do 7º ano do Ensino Fundamental
Planejamento Semanal de 18/10 a 22/10

#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 Governo do estado de São Paulo com o revezamento necessário.
As aulas para os alunos que estiverem em casa serão transmitidas simultaneamente na medida
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 necessidades!

Português:
Olá querido aluno!
Apostila do 4º bimestre!
Módulo 7- Os valores nas narrativas.
Assistir à videoaula do professor Cássio Pignatari “ Valores nas narrativas ”:
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=9df11795-fe66-437c-8ed7-3afa3ecf891a&instituto=objetivo&referencia=Valores%20nas%20narrativas
Aula 1: Realizar a leitura e as atividades das páginas 22 e 23 (Interpretação). Tarefa 59
Aula 2: Realizar a leitura e as atividades das páginas 24 e 25. Tarefa 60
Aula 3: Realizar a leitura e as atividades das páginas 26 e 27 (Adjunto Adnominal). Tarefa 61
Aula 4: Atividade de criação “Uma história real” (planejamento) páginas 28 e 29.
Aula 5: Produção do texto planejado.
Bons estudos!

Geografia:
Caderno#4: GEOGRAFIA
Módulo#8: Brasil, espaço urbano
Assistir as vídeo aulas:
Aula#1:
8.1. A indústria no Brasil. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=f8267a7a-f9a0-41d4-b828-7293a5489495&instituto=objetivo&referencia=A%20Ind%C3%BAstria%20no%20Brasil%20(I)
Aula#2:
8.1. A indústria no Brasil 2. Link da vídeo aula com a professora Alexandra Maria: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=13bc4544-c91e-47ad-a96b-a6ab1389b15b&instituto=objetivo&referencia=A%20ind%C3%BAstria%20no%20Brasil%20(II)
A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 20 a 26. Concluindo a
Tarefa#30.
Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas!
E lembre-se: Outubro é o mês do Livro, das Crianças e dos Professores, vamos comemorar dando o nosso
melhor nos estudos!
Boa semana, ser humano!

Informática:
Programando com Scratch
Módulo 10: Listas.
• Ler as páginas 20 e 21.
• Atividades das páginas 21 e 22.
• Anotar o e-mail e a sua senha para usar na próxima aula de informática.
• Atualidades da semana.
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
Assista o vídeo aula: https://www.youtube.com/watch?v=HxO-0Y3e2KU

História:
AULA 1
MÓDULO

TEMA

11

Engenhos de açúcar
- páginas 10 e 11
- ao longo dessa aula iremos analisar a composição e características dos
engenhos.

MÓDULO

TEMA

11

A sociedade colonial
- páginas 12 e 13
- ao longo dessa aula iremos analisar as diferenças sociais existentes na
sociedade colonial.

AULA 2

Queridos alunos e alunas, realizem a TC 24.

Matemática:
1ª aula- Condição de existência de um triângulo
 Páginas 36 até 38.
 Tc 49
2ª aula Páginas 40 e 41.
3ª aula Páginas 43 e 44.
 TC-50
4ª aula Correção dos exercícios
5ª aula- exercícios extras

Arte:
Aula1 apostila pág 20,21 e 22
Assistir vídeo sobre Salvador
Dali https://youtu.be/J4VQZbTnNZk
https://youtu.be/_JxG9F4Jo48
Fazer a proposta de construção de um desenho representando o tempo pra você
Aula 2 analisar as imagens que escondem as figuras

Ciências:
Aula 1: 15.4 - Classe dos répteis
Aula 2: Classificação dos répteis e TC 32
Aula 3: Cobras peçonhentas e não peçonhentas e TC 33
Aula 4: Laboratório
Vocês deverão ler a parte teórica, grifar a principal ideia e responder as questões ao longo do módulo.
Beijos carinhos da Prô Fabi. Bons estudos!

Inglês:
Apostila 4, Módulo 13
Aula 1
Grammar: Plural
Vocabulary: collective noun
Exercises
Homework 38
Aula 2
Grammar: Irregular Plural
Exercises
Homework 39
No site objetivo.br, acesse com seu login e senha, depois EAD OBJETIVO, Conteúdo Online, disciplina Inglês,
acesse o Módulo 13 – Birds of a feather flock together. (Objetivo Talks), faça os exercícios de todos os quadros.
Depois acesse o Módulo 13 – Birds of a feather flock together. No final do módulo assista a vídeo aula com a
Prof. Márcia.

Educação Física:
Tema: Basquete
Violações com a bola
https://www.youtube.com/watch?v=UckEUB8LqHg
Parar e sair
https://www.youtube.com/watch?v=l5DLm-j6Ris
Andar com a bola
https://www.youtube.com/watch?v=NTCH-kw3TVs
Gestos técnicos
https://www.youtube.com/watch?v=icg6iMYrfSc

Atenciosamente,

