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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 

(30/11) 

 

Matemática 

07:30 às 08:15 

Área do trapézio e 

do triângulo. 

Acessar e assistir o vídeo com a 

correção das atividades do dia 26/11. 

Faça as correções, se necessário. 

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

Matemática 

08:15 às 09:00 

Volume de blocos 

retangulares. Aula invertida: leitura da página 58. 

Resolver exercício 42. 

Livro Bernoulli, página 58. ******** 

Mat.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Volume de blocos 

retangulares. 

Aula online via Zoom: explicação do 

conteúdo e resolução de exercícios. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, páginas 58 e 

59. 

Enviar, via ClassApp, os 

exercícios resolvidos na aula. 

Enviar até às 10h. 

Valor: 5 pontos. 

Filosofia 

10:00 às 10:45 

Responsabilidade e 

Convívio Social  

Assistir ao vídeo encaminhado pela 

professora e elaborar um mapa 

mental NO CADERNO sobre o que o 

vídeo aborda 

Link do vídeo em construção Enviar foto do mapa mental 

feito no caderno até 01/12 - 

12h15. 
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Arte  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Desenho animado Aula online. 

Vídeo: 

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

oG89DOyngs8 

O link será enviado via 

classApp e WhatsApp. 

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

 

Terça-feira 

(1º/12) 

 

História  

07:30 às 08:15 

A descoberta e a 

exploração do 

ouro. 

Fazer a atividade que será 

encaminhada via ClassApp . 

Livro Bernoulli, volume 4, 

capítulo 11 - A descoberta 

e a exploração do ouro. 

A atividade deverá ser 

encaminhada no mesmo dia 

ao final do horário, via 

ClassApp. 

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. 

 

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. 

 

Port. (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Transitividade verbal 

e complemento 

verbal. 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

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

531?pwd=ZDR3cldxWHBlV05MTDJw

MFVNa2xQQT09 

ID da reunião: 752 389 6531 

Correção dos exercícios de 

aprendizagem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oG89DOyngs8
https://www.youtube.com/watch?v=oG89DOyngs8
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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Senha de acesso: Samilla 

Português 

10:45 às 11:30 

Transitividade verbal 

e complemento 

verbal. 

Fazer os exercícios testes. Páginas: 

72 (7) 

73 ( 9 e 10) 

Envie os exercícios no 

classapp no mesmo dia até ás 

11:30. 

Valor: 5,0 

OPEE (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Encerramento - 

OPEE 

Dinâmica e bate-papo de 

encerramento das aulas de OPEE e 

aprendizados adquiridos durante o 

ano. 

Link da aula do Zoom: 

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

73330876676?pwd=REF2TWl

pamlINjFjZmt0Q0R0NnZBUT

09 

ID da reunião: 733 3087 

6676 

Senha de acesso: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno.  

 

 

 

Quarta-feira 

(02/12) 

Redação (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Atividade Literária  

 

 

 

Livro Literário *** 
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A atividade sobre o livro Poesia que 

Transforma, de Bráulio Bessa, será 

nesta quarta-feira, 02/11. O livro 

pode ser consultado. Mas lembre-se: 

se você não ler o livro, de nada vai 

adiantar. 

Geog.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

A região Sul Indústria 

Potencial energético 

Turismo 

páginas 61 a 64 Link para a aula zoom será 

enviado via classapp e 

whatsapp   

Geografia 

09:00 às 09:45 

A região Sul Responder as 5 questões sobre a 

região Sul através da Plataforma meu 

Bernoulli 

Com o Tópico: A transformação do 

espaço geográfico 

Plataforma do aluno Meu 

Bernoulli 

-------------------------------------- 

Mat.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Área de polígonos e 

volume de blocos 

retangulares. 

Aula online via Zoom: revisão do 

conteúdo. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo 10. Os alunos serão avaliados pela 

presença e participação. 

Mat.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Área de polígonos e 

volume de blocos 

retangulares. 

Aula online via Zoom: atividade 

avaliativa! 

Os exercícios serão compartilhados e 

resolvidos durante a aula (10:45 às 

11:30) 

Livro Bernoulli, capítulo 10. Enviar, via ClassApp, a 

resolução dos exercícios até 

12:00 deste mesmo dia. 
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Não falte! 

 

 

 

 

Quinta-feira 

(03/12) 

Port. (Zoom) 

07:30 às 08:15  

Revisão sujeito e 

predicado e 

transitividade verbal. 

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 

Fazemos o kahoot desafio. 

 

Valor: 10,0 

Português 

08:15 às 09:00 

Período composto 

por coordenação: 

oração sindética e 

assindética. 

Faça um mapa mental no caderno: 

Período composto por coordenação: 

oração sindética e assindética. 

Páginas: 61 a 63 Envie o mapa mental no 

classapp no mesmo dia até ás 

11:30. 

Valor: 5,0 

Mat.(Zoom) 

09:00 às 09:45 

Área de polígonos e 

volume de blocos 

retangulares. 

Aula online via Zoom: recuperação! 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Somente os alunos que estão de 

recuperação devem participar do 

Zoom. 

Os alunos que não estão de 

recuperação devem fazer a seguinte 

atividade: 

Livro Bernoulli, capítulo 10. Recuperação: enviar, via 

ClassApp, foto com a 

resolução da atividade 

recuperativa, até às 17h. 

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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resumo sobre o capítulo, anotar os 

principais conceitos e fórmulas. 

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 durante a aula zoom, o 

aluno deverá usar roupas 

confortáveis que possibilitem a 

prática de exercício físico. 

Link para a aula zoom será 

enviado via classapp e 

whatsapp 

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

Inglês (Zoom) 

10:45 às 11:30 

*Possessive 

Adjective 

*Possessive Pronoun 

* Explicação * Link do ZOOM que será 

enviado via ClassApp. 

 

 

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

Inglês   

11:30 às 12:15 

*Possessive 

Adjective 

*Possessive Pronoun 

* Gabarito para autocorreção das 

atividades anteriores. 

Livro Bernoulli, vol. 4  

 

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

 

Sexta-feira 

(04/12) 

Ciências  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

A importância da 

higiene para 

promoção da 

qualidade de vida  

Aula online. 
O link será enviado pelo 

WhatsApp e ClassApp. 

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

Ciências (Zoom) 

08:15 às 09:00 

A importância da 

higiene para 

promoção da 

qualidade de vida  

Aula online. O link será enviado pelo 

WhatsApp e ClassApp. 

************************* 
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Ciências 

09:00 às 09:45 

Estudos 

complementares 

Ler a entrevista: “Infectologista 

explica a importância de lavar as 

mãos.” 

Link: 

http://www2.ebserh.gov.br/web/hc

-ufpe/noticias/-

/asset_publisher/FipO9upE5FZw/co

ntent/id/5226259/2020-05-

infectologista-explica-a-importancia-

de-lavar-as-

maos#:~:text=Quantas%20vidas%20

s%C3%A3o%20salvas%20pelo,reduz

em%20em%2030%25%20essas%20in

fec%C3%A7%C3%B5es. 

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

Geografia (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Região Sul Correção dos exercícios feitas através 

da plataforma Meu Bernoulli 

----------------------------------- Link para aula zoom será 

enviado via classapp e 

whatsapp 

Redação 

10:45 às 11:30 

Debate sobre o livro 

Poesia que 

Transforma, de 

Bráulio Bessa. 

Debate Literário sobre o livro Poesia 

que Transforma. Será nosso último 

momento juntos. Não falte! 

Livro Literário  *** 

http://www2.ebserh.gov.br/web/hc-ufpe/noticias/-/asset_publisher/FipO9upE5FZw/content/id/5226259/2020-05-infectologista-explica-a-importancia-de-lavar-as-maos#:~:text=Quantas%20vidas%20s%C3%A3o%20salvas%20pelo,reduzem%20em%2030%25%20essas%20infec%C3%A7%C3%B5es
http://www2.ebserh.gov.br/web/hc-ufpe/noticias/-/asset_publisher/FipO9upE5FZw/content/id/5226259/2020-05-infectologista-explica-a-importancia-de-lavar-as-maos#:~:text=Quantas%20vidas%20s%C3%A3o%20salvas%20pelo,reduzem%20em%2030%25%20essas%20infec%C3%A7%C3%B5es
http://www2.ebserh.gov.br/web/hc-ufpe/noticias/-/asset_publisher/FipO9upE5FZw/content/id/5226259/2020-05-infectologista-explica-a-importancia-de-lavar-as-maos#:~:text=Quantas%20vidas%20s%C3%A3o%20salvas%20pelo,reduzem%20em%2030%25%20essas%20infec%C3%A7%C3%B5es
http://www2.ebserh.gov.br/web/hc-ufpe/noticias/-/asset_publisher/FipO9upE5FZw/content/id/5226259/2020-05-infectologista-explica-a-importancia-de-lavar-as-maos#:~:text=Quantas%20vidas%20s%C3%A3o%20salvas%20pelo,reduzem%20em%2030%25%20essas%20infec%C3%A7%C3%B5es
http://www2.ebserh.gov.br/web/hc-ufpe/noticias/-/asset_publisher/FipO9upE5FZw/content/id/5226259/2020-05-infectologista-explica-a-importancia-de-lavar-as-maos#:~:text=Quantas%20vidas%20s%C3%A3o%20salvas%20pelo,reduzem%20em%2030%25%20essas%20infec%C3%A7%C3%B5es
http://www2.ebserh.gov.br/web/hc-ufpe/noticias/-/asset_publisher/FipO9upE5FZw/content/id/5226259/2020-05-infectologista-explica-a-importancia-de-lavar-as-maos#:~:text=Quantas%20vidas%20s%C3%A3o%20salvas%20pelo,reduzem%20em%2030%25%20essas%20infec%C3%A7%C3%B5es
http://www2.ebserh.gov.br/web/hc-ufpe/noticias/-/asset_publisher/FipO9upE5FZw/content/id/5226259/2020-05-infectologista-explica-a-importancia-de-lavar-as-maos#:~:text=Quantas%20vidas%20s%C3%A3o%20salvas%20pelo,reduzem%20em%2030%25%20essas%20infec%C3%A7%C3%B5es
http://www2.ebserh.gov.br/web/hc-ufpe/noticias/-/asset_publisher/FipO9upE5FZw/content/id/5226259/2020-05-infectologista-explica-a-importancia-de-lavar-as-maos#:~:text=Quantas%20vidas%20s%C3%A3o%20salvas%20pelo,reduzem%20em%2030%25%20essas%20infec%C3%A7%C3%B5es
http://www2.ebserh.gov.br/web/hc-ufpe/noticias/-/asset_publisher/FipO9upE5FZw/content/id/5226259/2020-05-infectologista-explica-a-importancia-de-lavar-as-maos#:~:text=Quantas%20vidas%20s%C3%A3o%20salvas%20pelo,reduzem%20em%2030%25%20essas%20infec%C3%A7%C3%B5es
http://www2.ebserh.gov.br/web/hc-ufpe/noticias/-/asset_publisher/FipO9upE5FZw/content/id/5226259/2020-05-infectologista-explica-a-importancia-de-lavar-as-maos#:~:text=Quantas%20vidas%20s%C3%A3o%20salvas%20pelo,reduzem%20em%2030%25%20essas%20infec%C3%A7%C3%B5es
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