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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 

(10/08) 

 

Matemática 

07:30 às 08:15 

Coordenadas de 

localização. 

Aula invertida: 

 

Acessar a plataforma Meu Bernoulli 

com o seu login e senha. 

Siga os passos, acessando:  

1º - Unidades de aprendizagem. 

 

2º- CAP06 - Sistemas de equações do 

1º grau 

 

3º -Acessar a aula com o nome 

PLANO CARTESIANO - AULA 1 de 1  

 

4º -  Assistir essa vídeo aula. 

Livro Bernoulli, página 10 

 

Plataforma Meu Bernoulli 

************ 
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Matemática 

08:15 às 09:00 

Coordenadas de 

localização. Aula invertida: 

 

Resolução de exercícios: 

Página 12, número 8 

Página 13, números 9 e 10 

Página 14, número 11 

 

A resolução pode ser feita no livro. 

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

Mat.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Plano Cartesiano. Acessar link para entrar na reunião 

Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli Os alunos serão avaliados 

pela presença e participação 

na aula. 

 

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

O trabalho Leitura e realização coletiva por meio 

da aula do Zoom das páginas 58 a 61. 

Não se esqueça do livro de OPEE.  

Link para aula do Zoom: 

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

75907603283?pwd=SEluWFB

BNFNPZzFGOWRNS0Q4N29V

dz09 

ID da reunião: 759 0760 

3283 

Senha de acesso: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno mas é 

OBRIGATÓRIO realizar as 

atividades de OPEE solicitadas 

durante a aula.  

Caso haja falta sem 

justificativa, deverá realizar a 

atividade da mesma maneira e 

enviar foto para a professora. 

Arte  (Zoom) Danças regionais 

brasileiras 

Aula online. O link será enviado via 

Whatsapp e ClassApp.  

*********************** 
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10:45 às 11:30  Obs: Os alunos serão avaliados 

pela presença e participação 

na aula. 

 

Terça-feira 

(11/08) 

 

História (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Colonização 

européia na 

América. 

Aula zoom para correção de 

atividades e para esclarecimento de 

dúvida. 

Início do próximo tema: O sistema 

colonial e as áreas de colonização da 

América. 

O link será encaminhado via ClassApp 

Livro Bernoulli, volume 3, 

capítulo 7 - Colonização 

européia na América. 

Página 12 a 15. 

 

História (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Colonização 

européia na 

América. 

Aula zoom sobre o tema: O sistema 

colonial e as áreas de colonização da 

América. 

O link será encaminhado via ClassApp 

Livro Bernoulli, volume 3, 

capítulo 7 - Colonização 

européia na América. 

Páginas: 15 a 20. 

 

História  

09:00 às 09:45 

Colonização 

européia na 

América. 

Atividade: Fazer o “Registrando” da 

página 20 

Livro Bernoulli, volume 3, 

capítulo 7 - Colonização 

européia na América.  

Página 20. 

Não será necessário o envio 

desta atividade. Corrigiremos 

juntos na próxima semana.  

Port. (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Advérbio e locução 

adverbial 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

Faremos a atividade no 

Jamboard, então é 

necessário baixar o aplicativo 

caso acesse pelo celular. 

Valor: 5,0 pontos. 

Terminar a atividade no 

mesmo dia até às 17h. 



 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

 

7º Ano do Ensino Fundamental 

https://us04web.zoom.us/j/7619071

2759?pwd=bmwvdUVnWUVPdnFXZ

mxRVmw5SE5HUT09 

ID da reunião: 761 9071 2759 

Senha de acesso: ah9x8u 

 

 

 

Português 

10:45 às 11:30 

Advérbio e locução 

adverbial 

Terminar a atividade no Jamboard. 

 

  

Filosofia 

11:30 às 12:15 

A Liberdade como 

Determinismo e 

LIberdade como Uso 

da Razão  

Volume III 

Realizar a leitura das páginas 04 a 06 

do livro Bernoulli Volume III  

Baseado na sua leitura, 

escrever uma nota no 

Jamboard no link abaixo 

contando alguma coisa que 

você entendeu ou gostou de 

ter lido/aprendido nessas 

páginas. 

https://jamboard.google.co

m/d/1LOsHaDec_qDHOmz4e

zGRRE8jujGIqLFDC8vqX-

kkCK4/edit?usp=sharing 

Eu já deixei o meu exemplo 

lá. 

Não esqueça de colocar seu 

nome para eu pontuar. Evite 

Deixar sua nota no link até 

11/08 - 12h15. 

Após esse prazo só vale 50% da 

nota.  

Não esquecer de escrever o 

nome.  

https://us04web.zoom.us/j/76190712759?pwd=bmwvdUVnWUVPdnFXZmxRVmw5SE5HUT09
https://us04web.zoom.us/j/76190712759?pwd=bmwvdUVnWUVPdnFXZmxRVmw5SE5HUT09
https://us04web.zoom.us/j/76190712759?pwd=bmwvdUVnWUVPdnFXZmxRVmw5SE5HUT09
https://jamboard.google.com/d/1LOsHaDec_qDHOmz4ezGRRE8jujGIqLFDC8vqX-kkCK4/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1LOsHaDec_qDHOmz4ezGRRE8jujGIqLFDC8vqX-kkCK4/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1LOsHaDec_qDHOmz4ezGRRE8jujGIqLFDC8vqX-kkCK4/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1LOsHaDec_qDHOmz4ezGRRE8jujGIqLFDC8vqX-kkCK4/edit?usp=sharing
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brincadeiras para não ficar 

sem pontos (rabiscos, por 

exemplo). 

 

 

 

Quarta-feira 

(12/08) 

Geografia 

07:30 às 08:15 

Região Norte Responder no caderno os exercícios 

de aprendizagem do 1 ao 5 

 

página 7 e 8 

 

serão corrigidos na aula zoom 

Geog.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Atividades 

agropecuárias  

Aspectos naturais 

Fazer a leitura prévia sobre: - -

Atividades agropecuárias   

- Aspectos naturais 

página 10 a 16 link para aula zoom será 

enviado via classapp 

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Aspectos naturais 

 

Leitura e compreensão dos mapas 

climáticos  

Entendendo os tipos de vegetação  

página 10 a 16 link para aula zoom será 

enviado via classapp 

Português (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Advérbio e locução 

adverbial 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7468393

3069?pwd=RGRvSUNlUHdwTDliM3ZS

VFFIb1k3dz09 

ID da reunião: 746 8393 3069 

Senha de acesso: X0DGZt 

 

Faremos os exercícios de 

aprendizagem na aula. 

 

https://us04web.zoom.us/j/74683933069?pwd=RGRvSUNlUHdwTDliM3ZSVFFIb1k3dz09
https://us04web.zoom.us/j/74683933069?pwd=RGRvSUNlUHdwTDliM3ZSVFFIb1k3dz09
https://us04web.zoom.us/j/74683933069?pwd=RGRvSUNlUHdwTDliM3ZSVFFIb1k3dz09
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Português  

10:45 às 11:30 

Advérbio e locução 

adverbial 

Terminar os exercícios de 

aprendizagem. 

Exercícios de aprendizagem  

 

 

 

 

Quinta-feira 

(13/08) 

Educação Física 

(Zoom) 

07:30 às 08:15  

Lutas Participar da aula zoom, onde será 

feita uma introdução sobre o 

conteúdo, e depois será proposto 

uma breve discussão sobre o mesmo,  

a partir de um vídeo que será passado 

durante a aula zoom. Será pedida uma 

atividade a partir de um vídeo feito 

pelo professor que estará disponível 

no canal do youtube do colégio para 

pós aula. Será avaliada a participação 

do aluno durante a aula zoom e o 

retorno da atividade pedida no vídeo 

do youtube 

google e youtube O link para a aula zoom será 

envoado via classapp 

A atividade terá o valor de 15 

PONTOS, e deverá ser 

entregue no dia 14/08 até as 

11:30 

Mat.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Encontrando 

soluções para uma 

equação do 1º grau 

com duas variáveis. 

Acessar link para entrar na reunião 

Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, página 15 ********** 

Mat.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Gráfico de uma 

equação do 1º grau 

com duas variáveis 

Acessar link para entrar na reunião 

Zoom. 

 

Livro Bernoulli, página 16 ********** 
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O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Matemática 

10:00 às 10:45 

Resolução de 

exercícios. 

Resolução de exercícios: 

 

Página 43: número 6 (a, b, e), 

número 7 e número 8 (a, b, c) 

 

Livro Bernoulli. Enviar até 17h deste mesmo 

dia, via ClassApp, foto com a 

resolução dos exercícios. 

 

Valor: 5 pontos. 

 

Atividades enviadas após o 

horário estipulado valerá 

metade da nota prevista. 

Inglês (Zoom) 

10:45 às 11:30 
Cap. 5 

Wanderlust 

(continuação) 

 

* Passo 1 - Assistir o vídeo sobre   

Wnaderlust que estará disponível no 

site do Colégio Ágora, canal do 

YouTube. (O link do vídeo será 

enviado pelo ClassApp) 

 

* Acessar o vídeo da aula que 

estará disponível no site do 

Colégio. O link será enviado 

via ClassApp. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 3-7 

 

 

Inglês   

11:30 às 12:15 
Cap. 5 

Wanderlust 

* Correção das atividades das páginas 

6 e 7. Estejam com os livros, lápis e 

borracha. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

 

* Será enviado um link do 

trabalho avaliativo sobre o 
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(continuação) 

 

 * Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 3-7 

 

tema Wanderlust  que estará 

no Google Forms. 

Data da entrega: até as 17h 

do mesmo dia, ou seja, 13/08 

Valor: 10 pontos 

 

Sexta-feira 

(14/08) 

Ciências  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Os impactos nos 

biomas 

Aula online. 

Páginas 15 até 23. 

O link será enviado via 

Whatsapp e ClassApp. 

Livro didático Bernoulli 

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

Ciências (Zoom) 

08:15 às 09:00 

O consumismo e o 

lixo 

Aula online. 

Páginas 24 até 33. 

O link será enviado via 

Whatsapp e ClassApp. 

Livro didático Bernoulli 

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

Ciências 

09:00 às 09:45 

Exercícios de 

aprendizagem 

Resolver os exercícios: 

- Páginas 23 e 24, números 12, 

13 e 14. 

- Página 31, números 17 e 18. 

Livro didático Bernoulli. Enviar foto da atividade, até  

14:00, da presente data. 

 

Redação  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Produção de Texto - 

Página 14.  

Os alunos terão uma produção de 

texto orientada, contando com a 

ajuda do professor, durante a aula. O 

gênero textual será Resumo.  

Livro Bernoulli *** 

Redação 

10:45 às 11:30 

Continuação da 

produção de texto 

Neste momento os alunos irão 

continuar sua produção de texto, 

observando as orientações dadas na 

Livro Bernoulli Enviar foto do texto 

produzido, respondendo o 

ClassApp “Envio de Resumo 
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aula. Deverão enviar foto do texto 

feito.  

página 14”. A atividade 

poderá ser enviada até as 

17h.  

 

 

 


