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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 

(23/11) 

 

Matemática 

07:30 às 08:15 

Áreas: quadrado, 

retângulo, 

paralelogramo e 

losango. 

Resolução de exercícios: acessar o 

arquivo enviado no ClassApp. 

A atividade deve ser desenvolvida no 

horário da aula (07:30 às 09:00) 

Livro Bernoulli, capítulo 10. Enviar, foto com a resolução 

dos exercícios, via ClassApp. 

 

Prazo de entrega: 10h deste 

mesmo dia. 

 

Matemática 

08:15 às 09:00 

Áreas: quadrado, 

retângulo, 

paralelogramo e 

losango. 

Resolução de exercícios: acessar o 

arquivo enviado no ClassApp. 

 

A atividade deve ser desenvolvida no 

horário da aula (07:30 às 09:00) 

Livro Bernoulli, capítulo 10. Enviar, foto com a resolução 

dos exercícios, via ClassApp. 

 

Prazo de entrega: 10h deste 

mesmo dia. 

Mat.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Áreas: quadrado, 

retângulo, 

paralelogramo e 

losango. 

Aula online via Zoom: revisão e 

correção das atividades. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli. Os alunos serão avaliados pela 

presença e participação. 
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Filosofia 

10:00 às 10:45 

Os juízos e a moral Assistir ao vídeo encaminhado pela 

professora sobre as páginas 44 a 46 e 

responder NO CADERNO  

● página 46 exercício 1 

● página 47 exercício 2 

Link do vídeo: Em 

construção. 

Enviar foto da atividade 

realizada NO CADERNO até 

24/11 - 12h15. 

Arte  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Conselho de Classe - 

Hora de ser ouvido! 

Reflexão sobre o ensino remoto 

como um todo,  com as 

coordenadoras Tatiana e Candinha. 

O link será enviado via 

ClassApp e WhatsApp. 

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

 

Terça-feira 

(24/11) 

 

História  

07:30 às 08:15 

A descoberta e a 

exploração do 

ouro. 

Fazer a leitura antecipada das 

páginas 50 a 61 Livro Bernoulli, volume 4, 

capítulo 11 - A descoberta 

e a exploração do ouro. 

 

História (Zoom) 

08:15 às 09:00 

A descoberta e a 

exploração do 

ouro. 

Aula zoom. 

O link será encaminhado via ClassApp 

Livro Bernoulli, volume 4, 

capítulo 11 - A descoberta 

e a exploração do ouro. 
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História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

A descoberta e a 

exploração do 

ouro. 

Aula zoom. 

O link será encaminhado via ClassApp 

Livro Bernoulli, volume 4, 

capítulo 11 - A descoberta 

e a exploração do ouro. 

 

Fazer os testes do capítulo 11, 

das páginas 64 a 68. 

O gabarito das  atividades 

deverão ser encaminhadas via 

classapp no mesmo dia até as 

18:00. 

Port. (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Termos essenciais da 

oração: sujeito e 

predicado 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7523896

531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJw

MFVNa2xQQT09 

ID da reunião: 752 389 6531 

Senha de acesso: Samilla 

Páginas: 53 a 55  

Português 

10:45 às 11:30 

Termos essenciais da 

oração: sujeito e 

predicado 

Fazer mapa mental: Transitividade 

verbal e complemento verbal 

Páginas: 56 a 60 Envie o mapa mental no 

classapp no mesmo dia até às 

11:30. 

Valor: 10,0 

OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Semana da Educação 

Financeira - Sicredi 

Palestra com o Sicredi sobre 

educação financeira.  

Será enviado o link no dia da 

aula via ClassApp e 

Whatsapp! 

Nada deverá ser 

encaminhado pelo aluno. 

Não deixe de participar 

 

 Redação (Zoom) Testes, página 68.  Realização, com supervisão do 

professor, dos testes da página 68. O 

Livro Bernoulli  *** 

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09


 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

 

7º Ano do Ensino Fundamental 

 

Quarta-feira 

(25/11) 

07:30 às 08:15 

 

objetivo é retomar alguns temas do 

capítulo estudado, fazendo, assim, 

uma verificação da aprendizagem.  

 

Geog.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Atividades 

econômicas da 

Região Sul 

 

Atividade agropecuária da Região Sul 

página 57 a 61 link da aula zoom será 

enviado via classapp e 

whatsapp 

Geog.   

09:00 às 09:45 

Exercícios de 

Aprendizagem 

Resolução dos exercícios de 

aprendizagem do  16 ao 19 

página 61  enviar foto da atividade até 

dia 26/11 via whatsapp até as 

17h 

Mat.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Área do trapézio. Aula online via Zoom: explicação do 

conteúdo. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, página 49 ******** 

Mat.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Área do triângulo. Aula online via Zoom: explicação do 

conteúdo. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, página 54 ******** 
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Quinta-feira 

(26/11) 

Port. (Zoom) 

07:30 às 08:15  

Transitividade 

verbal e 

complemento 

nominal 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7523896

531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJw

MFVNa2xQQT09 

ID da reunião: 752 389 6531 

Senha de acesso: Samilla 

Páginas: 56 a 60  

Português 

08:15 às 09:00 

Complemento verbal Fazer os exercícios de aprendizagem : 

Páginas: 60 e 61 ( 19 ao 21) 

Páginas: 60 e 61 ( 19 ao 21) Envie os exercícios no classapp 

no mesmo dia até às 9h. 

Valor: 5,0 

Matemática (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Área do trapézio e 

triângulo. 

Aula online via Zoom: resolução de 

exercícios 

A atividade deverá ser resolvida 

durante a Zoom sob orientação da 

professora. 

*Câmeras ligadas* 

Livro Bernoulli, capítulo 10. Enviar, via ClassApp, foto com 

a resolução dos exercícios. 

 

Prazo de entrega: 10h 

Educação Física 

(Zoom) 

10:00 às 10:45 

Cultura corporal de 

movimento 

Entrar na aula zoom e realizar as 

atividades que serão propostas pelo 

professor, vale lembrar que os alunos 

serão avaliados a partir da 

participação durante a aula zoom 

zoom Link para a aula zoom será 

enviado via whatsapp 

VALOR DA ATIVIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO:15 PONTOS 

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJwMFVNa2xQQT09
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Inglês (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Language Organizer 

Object and Subject 

Pronouns 

* Explicação * Slides 

* Link do ZOOM que será 

enviado via ClassApp 

 

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

Inglês   

11:30 às 12:15 

Language Organizer 

Object and Subject 

Pronouns 

* Realizar as atividades do livro, 

páginas 50 a 55 

* Livro Bernoulli, Vol.4 

Páginas 50 a 55 

*Trabalho no Google Forms 

* Valor: 10 

* Entrega: Até às 17 do 

mesmo dia. 

 

Sexta-feira 

(27/11) 

Ciências  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Correção dos 

exercícios -          Página 49, número 6. 

-          Página 55, números 7 e 8. 

- Página 56, número 9. 

O link será enviado via 

ClassApp e WhatsApp. 

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

Ciências (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Os combustíveis e as 

máquinas 

Máquinas térmicas. 

Aula online. O link será enviado via 

ClassApp e WhatsApp. 

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

Ciências 

09:00 às 09:45 

Um pouco de física - Assista o vídeo: 

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

60e8i8qLfmA 

 

Me conte o que achou! Não será necessário o envio de 

atividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=60e8i8qLfmA
https://www.youtube.com/watch?v=60e8i8qLfmA
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Geografia (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Região Sul Correção  dos exercícios propostos 

 

página 61 e 62 link para aula zoom será 

enviado via classapp e 

whatsapp 

Redação 

10:45 às 11:30 

 

Momento dedicado à leitura do livro 

Poesia que Transforma, de Bráulio 

Bessa.   

 

ATENÇÃO: A ATIVIDADE AVALIATIVA 

DESTE LIVRO FOI ADIADA PARA O DIA 

04/12.  

Livro Literários  *** 

 

 

 


