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7º Ano do Ensino Fundamental 

Observações: 1 – Fiquem atentos a entrega das atividades, conforme a instrução de cada professor. 

2 – Os professores responderão as mensagens, seja para dúvidas ou para devolutivas, apenas entre 7h30` e 12h15` atente-se a esse horário. 

3 – Os trabalhos encaminhados fora do período estipulado serão avaliados com 50% do valor da nota.  

4  –  Plantão de dúvida: os professores estarão disponíveis nos dias de suas aula, caso suas dúvidas sejam enviadas posteriormente a este horário, será 

respondida somente na aula seguinte. 

Dia da Semana Disciplina Objeto de 

Conhecimento 

Detalhamento Fonte de Consulta Material a ser encaminhado 

pelo aluno 

Segunda-feira 

(22/06) 

 

Matemática 

07:30 às 08:15 

Triângulos. (revisão e 

preparação para 

recuperação) 

Momento destinado para revisão e 

tira dúvidas com a professora. 

Sugiro que refaça os exercícios da 

avaliação como método de estudo 

para a recuperação. 

Livro Bernoulli, capítulo 5. 

 

Exercícios da avaliação. 

 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

*************** 

Matemática 

08:15 às 09:00 

Triângulos. (revisão e 

preparação para 

recuperação) 

Momento destinado para revisão e 

tira dúvidas com a professora. 

Sugiro que refaça os exercícios da 

avaliação como método de estudo 

para a recuperação. 

Livro Bernoulli, capítulo 5. 

 

Exercícios da avaliação. 

 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

*************** 

Mat.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Triângulos 

(recuperação) 

*os alunos em recuperação já foram 

avisados* 

ALUNOS EM RECUPERAÇÃO: 

Livro Bernoulli. ALUNOS EM RECUPERAÇÃO: 

Enviar foto da resolução da 

atividade ao momento que 

sair da Zoom. 
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Às 9h será enviado via ClassApp  o 

arquivo com a atividade avaliativa, 

juntamente com o link para a Zoom. 

Essa atividade poderá ser 

desenvolvida online até às 10h. 

Ao finalizar a avaliação, o aluno 

deverá enviar a resolução via 

ClassApp. 

É obrigatório que o aluno esteja com 

a câmera ligada. 

 

Prazo máximo: 10 horas 

 

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Qual é meu lugar no 

mundo? 

Bate-papo sobre quem somos e 

como descobrimos isso. 

Link para aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/

73346031176?pwd=S1B3Zkc

rbVpUYWMwSVdhL1E5K20z

UT09 

ID da reunião: 733 4603 

1176 

Senha: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

Geog.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Distribuição espacial 

da indústria no Brasil 

Fazer exercícios de aprendizagem do 

10 ao 18. 

Página 101 ----------------------------------------

---------------------------------------- 
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Exercícios deverão estar prontos 

para aula Zoom 

Filosofia 

11:30 às 12:15 

A amizade é tudo Para fixação e encerramento do 

conteúdo trabalharemos a música A 

Amizade É Tudo por meio de uma 

atividade do Google Forms. 

Alunos com a nota somada inferior a 

53 serão comunicados e receberão 

uma avaliação durante a semana 

para recuperação dos pontos. 

Link da música: 

https://www.youtube.com/

watch?v=gkXbs8FEFMI 

Link do Forms: será enviado 

por ClassApp. 

Responder o formulário do 

Forms até 23/06 - 12h15. 

 

Terça-feira 

(23/06) 

 

História 

07:30 às 08:15 

Revisão  Assistir ao vídeo: 

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

=wSuaOC0csds 

Youtube  

História 

08:15 às 09:00 

Revisão  Assistir ao vídeo: 

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

=TBI-iFSBn58 

Youtube  

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Revisão  Faremos uma revisão sobre os 

conteúdos aplicados nesse bimestre. 

  

Port. (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Particípios regulares e 

irregulares 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

Correção dos exercícios  

https://www.youtube.com/watch?v=gkXbs8FEFMI
https://www.youtube.com/watch?v=gkXbs8FEFMI
https://www.youtube.com/watch?v=wSuaOC0csds
https://www.youtube.com/watch?v=wSuaOC0csds
https://www.youtube.com/watch?v=TBI-iFSBn58
https://www.youtube.com/watch?v=TBI-iFSBn58
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https://us04web.zoom.us/j/7747863

8881?pwd=YmNjeTFybFQvSTA0a2Zi

QWsrYWJQdz09 

ID da reunião: 774 7863 8881 

Senha: 2isaje 

Português 

10:45 às 11:30 

Particípios regulares e 

irregulares 

Elaborar 10 questões com gabarito 

conteúdo : Particípios regulares e 

irregulares 

Páginas: 74 a 85 

 

Envie no classapp  dia 23/06 

até às 17h. 

Arte 

11:30 às 12:15 

Visitando museus  Acesse o link, escolha o destino e 

divirta-se! 

Link: 

https://www.eravirtual.org/ 

Não será necessário o envio 

de atividades. 

 

 

 

Quarta-feira 

(24/06) 

Geografia 

07:30 às 08:15 

A industrialização e 

rede urbana 

Fazer a leitura e acessar através do 

Qr Code 7KYU sobre rede urbana 

Página 102. -------------------------------- 

Geografia 

08:15 às 09:00 

A industrialização e 

rede urbana 

Fazer os testes e criar gabarito 

 

Páginas 105 a 111. Enviar via Chatsapp.  

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

A industrialização e 

rede urbana 

Testes serão corrigidos na aula Zoom ------------------------------------- Link para aula Zoom será 

enviado via Classapp. 

Português (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Particípios regulares e 

irregulares 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

Revisão com Kahoot.  

https://us04web.zoom.us/j/77478638881?pwd=YmNjeTFybFQvSTA0a2ZiQWsrYWJQdz09
https://us04web.zoom.us/j/77478638881?pwd=YmNjeTFybFQvSTA0a2ZiQWsrYWJQdz09
https://us04web.zoom.us/j/77478638881?pwd=YmNjeTFybFQvSTA0a2ZiQWsrYWJQdz09
https://www.eravirtual.org/
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https://us04web.zoom.us/j/7449800

0539?pwd=UEZCVTk1bnptZytRM2dn

TEk4bGVqZz09 

ID da reunião: 744 9800 0539 

Senha: 8dVy2L 

Português  

10:45 às 11:30 

Particípios regulares e 

irregulares 

Estudar as páginas 74 a 85   

 

 

 

 

Quinta-feira 

(25/06) 

Mat.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Triângulos (revisão do 

conteúdo) 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli. **************** 

Matemática 

08:15 às 09:00 

Triângulos.  Atividades de revisão do conteúdo. 

 

Acessar o link do Google Forms. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli. Enviar as resoluções via 

ClassApp até as 17h deste 

mesmo dia. 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Inglês 

10:00 às 10:45 
More about it 

 

 * Passo 1 - Assistir o vídeo sobre o 

tema  mencionado, FABLE, que estará 

disponível no site do Colégio Ágora, 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 49, 50. 

 

https://us04web.zoom.us/j/74498000539?pwd=UEZCVTk1bnptZytRM2dnTEk4bGVqZz09
https://us04web.zoom.us/j/74498000539?pwd=UEZCVTk1bnptZytRM2dnTEk4bGVqZz09
https://us04web.zoom.us/j/74498000539?pwd=UEZCVTk1bnptZytRM2dnTEk4bGVqZz09
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Fable (Fábula) 

Pages 49, 50 

* Vocabulary 

canal do YouTube. (O link do vídeo 

será enviado pelo ClassApp) 

* Passo 2 - Selecionar do texto Fable 

(que estará no video) 10 palavras, 

forme um vocabulário das palavras 

que mais te chamam a atenção e 

traduza-as. 

* Passo 3 - Atividades da página 50 

(1 e 2).  

 

Inglês  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

 
- Explicação do tema que será feita 

tendo como material didático os 

slides usados no vídeo. 

 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 49, 50. 

 

* Será avaliada toda a 

participação do aluno,  desde o 

acesso ao vídeo, realização do 

vocabulário e atividades até a 

participação no ZOOM. 

* Enviar foto do vocabulário 

elaborado. Foto nítida e 

caligrafia legível. 

* Data da entrega: até as 17h 

do dia 25/06/2020. 

Valor: + de conceito 
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Educação Física 

11:30 às 12:15 

Esportes de invasão Assistir a vídeo aula que será enviada 

via ClassApp e realizar a atividade 

que será proposta pelo professor 

YouTube, Google Enviar o material solicitado, 

para o professor no dia 29/06 

até às 17:00 horas, pois, a 

atividade servirá como 

recuperação para os alunos 

que não alcançarem as notas 

previstas. 

 

Sexta-feira 

(26/06) 

Ciências  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Composição do ar Aula online.  

Acompanhe nas páginas 69 a 82. 

O link será enviado via 

ClassApp. 

*********************** 

Ciências 

08:15 às 09:00 

O gás carbônico e o 

efeito estufa 

Assistir os vídeos. Vídeo 1: 

https://www.youtube.com/

watch?v=WRJXjzX_TX4 

Vídeo 2: 

https://www.youtube.com/

watch?v=EZgSUdfMJ6c 

************************ 

Ciências 

09:00 às 09:45 

Plantão de dúvidas Após assistir os vídeos e possuir 

dúvidas ou comentários, entrar em 

contato com a professora, nos meios 

de comunicação disponíveis. 

Aguardo o seu contato. 

ClassApp ou whatsapp. 

9 8577-4551 

*********************** 

Redação  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Testes, página 89 Durante a aula pelo ZOOM, os 

alunos irão fazer os testes de 

maneira orientada, tirando dúvidas 

quanto à interpretação de texto. 

Livro Bernoulli *** 

https://www.youtube.com/watch?v=WRJXjzX_TX4
https://www.youtube.com/watch?v=WRJXjzX_TX4
https://www.youtube.com/watch?v=EZgSUdfMJ6c
https://www.youtube.com/watch?v=EZgSUdfMJ6c
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Neste horário, os alunos que não 

alcançaram os 70% da nota dada 

neste bimestre serão comunicados 

e realização atividade pelo Google 

Forms no horário de 10:45 às 11:30. 

Redação 

10:45 às 11:30 

Google Forms Atividade para recuperação 

(Interpretação de texto) pelo Google 

Forms 

Google Forms *** 

 

 

 


