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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 

 

Quarta-feira 

(15/04) 

Geografia 

07:30 às 08:15 

O espaço rural 

brasileiro Fazer a leitura  e anotações.  

-Introdução do capítulo 4. 

- A organização do espaço rural no 

Brasil: Colonização e  distribuição das 

terras.  

- Outros usos das terras brasileiras. 

Livro capítulo 4  introdução e 

páginas 4 e 5. 

- Anotar informações 

para discussão na aula 

Zoom ( não precisa 

fazer o envio)  

 

Geografia 

08:15 às 09:00 

O espaço rural 

brasileiro 

-Exercícios de aprendizagem: 

responder no caderno 2 a e b, e 3 ( 

deverão estar prontos para a aula 

Zoom) 

- Para saber mais: O pão dos trópicos 

Página 6. 

 

 

Página 6. 

 

- Enviar os exercícios 

corrigidos  e ilustração  

via whatsapp  dia 17/4 

até as 12h  

- valor 5 pontos as 2 

atividades 
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Após leitura, criar uma ilustração 

sobre o conto. 

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

O espaço rural 

brasileiro. A estrutura 

fundiária brasileira 

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7451190

1991 

ID da reunião: 745 1190 1991 

Após aula Zoom acessar 

vídeo aula  

https://youtu.be/5iYpGtqfSrs  

 

Português 

10:00 às 10:45 

Pronomes indefinidos  Assistir a vídeo aula 

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

=oX0OmTxCh4Y&feature=youtu.be 

O link será enviado pelo 

Classapp. 

 

Português 

10:45 às 11:30 

Pronomes indefinidos Fazer mapa mental: Pronomes 

indefinidos (páginas 28 e 29) 

 

Tirar uma foto do mapa 

mental e enviar pelo classapp. 

Enviar dia: 17/04 

valor: 5,0 pontos 

     

 

 

Quinta-feira 

(16/04) 

Matemática 

 

07:30 às 08:15 

● Expressão 

algébrica 

● Valor numérico de 

uma expressão 

algébrica 

● Termos de uma 

expressão 

algébrica. 

Acessar e assistir a vídeo aula da 

professora. 

 

O link será enviado pelo ClassApp. 

 

Livro didático de Matemática 

(2º bimestre): páginas 4, 5, 6, 

7, 9 e 10. 

****** 

https://youtu.be/5iYpGtqfSrs
https://www.youtube.com/watch?v=oX0OmTxCh4Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oX0OmTxCh4Y&feature=youtu.be
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Matemática 

 

08:15 às 09:00 

● Expressão 

algébrica 

● Valor numérico de 

uma expressão 

algébrica 

● Termos de uma 

expressão 

algébrica. 

Resolver no caderno os exercícios de 

aprendizagem 3, 5, 6 (a, b, c), 7 e 8 

(s, b, c, d, e) das páginas 6, 10, 11 e 

12. 

Livro didático de Matemática 

(2º bimestre): páginas 4, 5, 6, 

7, 9 e 10. 

 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

(61) 985382185 

***** 

Mat.  (Zoom) 

 

09:00 às 09:45 

● Expressão 

algébrica 

● Valor numérico de 

uma expressão 

algébrica 

● Termos de uma 

expressão 

algébrica. 

Será encaminhado via classApp o link 

para ter acesso a aula via ZOOM, em 

que será feito a correção dos 

exercícios de aprendizagem. 

 

Fazer as devidas correções no 

caderno. 

Livro didático de Matemática 

(2º bimestre): páginas 4, 5, 6, 

7, 9 e 10. 

 

Inglês 

10:00 às 10:45 

Cap. 3 

Disastrous Vacations 

Word Study 

Travel essential 

* Passo 1 - Assistir o vídeo sobre o 

tema do capítulo que estará 

disponível no site do Colégio Ágora, 

canal do YouTube. (O link do vídeo 

também será enviado  pelo ClassApp) 

* Passo 2 - Traduzir no caderno os  

textos das páginas 4 e 5. 

* Link do vídeo ou ir direto 

no site da escola:  

https://www.colegioagoracri

stalina.com.br/ 

 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 4 e 5. 

 

 

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

https://www.colegioagoracristalina.com.br/
https://www.colegioagoracristalina.com.br/
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Inglês  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Cap. 3 

Disastrous Vacations 

Word Study 

Travel essential 

* Passo 1 - Discussão sobre o texto A 

Greek holiday nightmare e treino de 

vocabulário de algumas palavras do 

capítulo. 

* Passo 2  - Realizar, junto com a 

professora,  as atividades das páginas 

6 a 10.  

* Passo 3 - O gabarito das atividades 

será enviado ao final da vídeo aula, 

pelo ZOOM. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 6 à 10. 

*  Será avaliada toda a 

participação do aluno, desde a 

tradução, realização das 

atividades até a participação 

no ZOOM. A nota será gerada 

durante a vídeo aula. 

Valor: 10 pontos 

PROJETO  DE  EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Sexta-feira 

(17/04) 

Ciências  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Os cordados e os 

vertebrados 

O grupo dos peixes 

Aula online. O link será enviado via 

Classapp. 

Material didático Bernoulli, 

páginas 4 até 8. 

 

 

 

Ciências 

08:15 às 09:00 

O grupo dos peixes Assistir a vídeo aula.  

Atenção: anote suas principais 

dúvidas e comentários. 

Link: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=biUSXV-Zjyw 

 

Material didático Bernoulli, 

páginas 11 até 14. 

Plantão de dúvidas: Via 

ClassApp, Whatsapp (61) 9 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=biUSXV-Zjyw
https://www.youtube.com/watch?v=biUSXV-Zjyw
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8577-4551 e e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com 

Ciências 

09:00 às 09:45 

Exercícios de 

Aprendizagem (Grupo 

de peixes)  

Para aprofundar os conhecimentos, 

resolver os exercícios. 

 Material didático Bernoulli, 

página 15, números: 7 até 

11. 

Leitura 

complementar:https://meus

animais.com.br/curiosidades

-sobre-os-peixes/ 

Plantão de dúvidas: Via 

ClassApp, Whatsapp (61) 9 

8577-4551 e e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com 

Fazer os exercícios, tirar foto e 

enviar até às 12:15 da 

presente data (17/04). 

Valor: 5 pontos 

Redação  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Parágrafo Padrão - o 

desenvolvimento da 

ideia.  

Aula pelo zoom com os conceitos de 

parágrafo padrão, estrutura, formas 

de desenvolvimento. O link será 

mandado às 10h, pelo ClassApp.  

Zoom 

Livro Bernoulli.  

*** 

Redação 

10:45 às 11:30 

Exercícios da página 

14, nºs 01, 02, 05, 06.  

Realizar os exercícios indicados. O 

professor estará à disposição para 

tirar dúvidas via WhatsApp ou 

ClassApp. O gabarito será enviado às 

11:30. 

Livro Bernoulli *** 

     

https://meusanimais.com.br/curiosidades-sobre-os-peixes/
https://meusanimais.com.br/curiosidades-sobre-os-peixes/
https://meusanimais.com.br/curiosidades-sobre-os-peixes/
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Segunda-feira 

(20/04) 

Matemática 

 

07:30 às 08:15 

● Operações inversas 

e valor 

desconhecido 

● Letras para 

expressar o valor 

desconhecido 

Acessar e assistir a vídeo aula da 

professora. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro didático de matemática 

(2º bimestre): páginas: 12, 13 

e 17.  

 

Matemática 

 

08:15 às 09:00 

● Operações inversas 

e valor 

desconhecido 

● Letras para 

expressar o valor 

desconhecido 

Resolver no caderno os exercícios de 

aprendizagem 9 e 18 das páginas 13 

e 17. 

Livro didático de matemática 

(2º bimestre): páginas:  13 e 

18.  

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

(61) 985382185 

Enviar foto dos exercícios 

resolvidos. 

 

Via ClassApp. 

Enviar até às 17:00 desse 

mesmo dia. 

Mat.  (Zoom) 

 

09:00 às 09:45 

● Operações inversas 

e valor 

desconhecido 

● Letras para 

expressar o valor 

desconhecido 

Será encaminhado via classApp o link 

para ter acesso a aula via ZOOM, em 

que será feito exemplos baseados 

nos exercícios de aprendizagem 

respondidos anteriormente. 

A professora escolherá alunos para 

apresentar o resultado e explicar o 

passo a passo de como chegou nele. 

Acompanhar a aula na Zoom 

com o livro didático e 

caderno com os exercícios 

feitos. 

Participação do aluno: 5 

pontos. 

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Roda de Conversa - 

Adolescência 

Retomar a música do Lulu Santos e 

conversar sobre essa fase da 

adolescência. 

Link da aula do Zoom 

agendada: 

https://us04web.zoom.us/j/7

5984014892 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno.  
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Zoom 20/04 às 10h00. 

Filosofia 

10:45 às 11:30 

O Empirismo e Os 

tipos de amor para a 

Grécia Antiga 

Acessar a vídeo aula, ler o mapa 

mental e copiá-lo no caderno. 

Mapa mental encaminhado 

pelo ClassApp e link da vídeo 

aula disponibilizado.  

Copiar o mapa mental enviado 

pelo ClassApp no caderno.  

Envio da foto da cópia até 

sexta-feira, dia 24 até 12h15. 

 

Terça-feira 

(21/04) 

História 

07:30 às 08:15 

A reforma 

protestante e a 

contrarreforma 

católica 

Assistir às vídeo aulas que serão 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura das páginas indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo 4, A 

reforma protestante e a 

contrarreforma católica.  

Páginas 04 à 10. 

 

História 

08:15 às 09:00 

A reforma 

protestante e a 

contrarreforma 

católica 

Assistir às vídeo aulas que serão 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura das páginas indicadas 

Livro Bernoulli, capítulo 4, A 

reforma protestante e a 

contrarreforma católica.  

Páginas 10 à 14. 

 

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

A reforma 

protestante e a 

contrarreforma 

católica 

Após assistirem a vídeo aula  

teremos a aula no Zoom para realizar 

atividades referentes ao conteúdo e 

após o reforço do mesmo, teremos 

esse momento para tirar dúvidas e 

esclarecer alguns pontos específicos. 

O link será enviado via ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo 4, A 

reforma protestante e a 

contrarreforma católica.  

Páginas 7 e 11 

As atividades serão realizadas 

na presença do professor na 

conferência através do Zoom e 

irá pontuar a entrega do 

exercício assim como a 

participação do aluno. 

Valor: 10 pontos 
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Port. (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Pronomes indefinidos Acessar o link abaixo para aula 

online via Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/7209025

6516 

O link também será 

encaminhado pelo classapp. 

 

Português 

10:45 às 11:30 

Pronomes indefinidos Fazer os exercícios de aprendizagem. Páginas: 29 e 30 

(13 ao 15) 

 

Arte 

11:30 às 12:15 

Leonardo da Vinci 

(Parte 1) 

Assistir o vídeo: “Leonardo da Vinci - 

Ilustrando história”. 

Atividade: Anota em seu caderno, 5 

fatos que você evidenciaria na vida de 

Leonardo da Vinci. 

Link: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=YuJm8gN_prU 

Plantão de dúvidas: Via 

ClassApp, Whatsapp (61) 9 

8577-4551 e e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com 

Tirar foto e enviar na sexta-

feira, dia 24/04, até às 12:15. 

 

 

Quarta-feira 

(22/04) 

Geografia 

07:30 às 08:15 

A estrutura fundiária 

brasileira 

Ler e criar um mapa mental sobre a 

estrutura fundiária brasileira. 

Acessar Tá na Mídia através do QR 

Code - escrever um parágrafo sobre 

os fatores que fazem com que essa 

unidade de medida varie dentro das 

regiões brasileiras. 

 

 

Página 7, 8 e 9.  

 Apresentar o mapa mental na 

aula Zoom. 

 

Apresentar resposta na aula 

Zoom . 

Valor das 2 atividades 5 

pontos. 

https://us04web.zoom.us/j/72090256516
https://us04web.zoom.us/j/72090256516
https://www.youtube.com/watch?v=YuJm8gN_prU
https://www.youtube.com/watch?v=YuJm8gN_prU
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Geografia 

08:15 às 09:00 

A estrutura fundiária 

brasileira 

Realizar os exercícios de 

aprendizagem no caderno 4 e 6.   

página 9 e 10 Fotografar e enviar via 

Whatsapp dia 24/04 até 12h. 

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

A estrutura fundiária 

brasileira 

Link será enviado via Classapp.   

Português 

10:00 às 10:45 

Pronomes indefinidos Fazer correção dos exercícios de 

aprendizagem. 

Acessar o link  abaixo para fazer a 

correção. 

https://youtu.be/8puu6TlXznA 

Páginas: 29 e 30 

(13 ao 15) 

O link também será enviado 

pelo Classapp. 

Tirar uma foto da correção e 

enviar pelo Classapp. 

Enviar dia:  24/04. 

Português 

10:45 às 11:30 

Pronomes 

interrogativos  

1-Fazer mapa mental: Pronomes 

interrogativos . 

2- Acessar o link abaixo e assistir 

vídeo aula sobre os pronomes 

interrogativos. 

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

=OjHE-oWgZUo&feature=youtu.be 

Páginas: 27 a 29. Tirar uma foto do mapa e 

enviar pelo Classapp. 

Enviar dia: 24/04     

Valor: 5,0 pontos. 

     

 

 

Quinta-feira 

Matemática 

 

07:30 às 8:15 

Igualdades e 

equações. 

Membros de uma 

equação. 

Acessar e assistir a vídeo aula da 

professora. 

 

Livro didático de matemática 

(2º bimestre): páginas 18, 19 

e 15. 

 

https://youtu.be/8puu6TlXznA
https://www.youtube.com/watch?v=OjHE-oWgZUo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OjHE-oWgZUo&feature=youtu.be
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(23/04) Resolução de 

equações do 1º grau 

com uma incógnita 

(método prático) 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Matemática 

 

08:15 às 09:00 

Resolução de 

equações do 1º grau 

com uma incógnita 

(método prático) 

 

Resolver no caderno os exercícios de 

aprendizagem 24 (resolver pelo 

método prático) e 25 (a, b, c, d, e) das 

páginas 24 e 26. 

Livro didático de matemática 

(2º bimestre): páginas 24 e 

26. 

Acompanhar os exemplos da 

vídeo aula. 

WhatsApp da professora para 

dúvidas. 

(61) 985382185 

Enviar foto dos exercícios 

resolvidos. 

 

Via ClassApp, até 17h do dia 

24/04. 

Valor: 10 pontos. 

Mat.  (Zoom) 

 

09:00 às 09:45 

Resolução de 

equações do 1º grau 

com uma incógnita 

(método prático) 

Será encaminhado via classApp o link 

para ter acesso a aula via ZOOM, em 

que será para tirar as dúvidas sobre 

os exercícios de aprendizagem. 

Livro didático de matemática 

(2º bimestre): páginas 24 e 

26. 

 

 

 

Inglês 

10:00 às 10:45 

 

 

GRAMMAR 

Language Matters I 

Simple Past - Verb to be 

Language Matters II 

Frases interrogativas 

com Whose 

* Passo 1 - Assistir o vídeo sobre a 

gramática  que estará disponível no 

site do Colégio Ágora, canal do 

YouTube. (O link do vídeo também 

será enviado  pelo ClassApp).  

*Passo 2 - Atividades das páginas 12 à 

14. 

* Link do vídeo ou ir direto 

no site da escola:  

https://www.colegioagoracri

stalina.com.br/ 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 12 à 14. 

 

 

 

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

https://www.colegioagoracristalina.com.br/
https://www.colegioagoracristalina.com.br/
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Inglês  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

GRAMMAR 

Language Matters I 

Simple Past - Verb to be 

Language Matters II 

Frases interrogativas 

com Whose 

*Passo 1:  Momento para tirar 

dúvidas sobre a gramática. 

*Passo 2  - Realizar, junto com a 

professora,  as atividades das páginas 

17 à 19.  

*Passo 3 - O gabarito das atividades 

será enviado ao final da vídeo aula, 

pelo ZOOM. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 17 à 19. 

* Será avaliada toda a 

participação do aluno, desde a 

realização das atividades até a 

participação no ZOOM. A nota 

será gerada durante a vídeo 

aula. 

VALOR: 10 pontos 

PROJETO  DE  EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Sexta-feira 

(24/04) 

Ciências  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Correção dos 

exercícios 

Resolução dos exercícios e 

comentários da atividade realizada. 

O link será enviado via 

Classapp. 

 

 

Ciências 

08:15 às 09:00 

O grupo dos anfíbios Assistir a vídeo aula. O link será enviado via 

ClassApp. 

Livro didático Bernoulli, 

páginas 16 até 21. 

Plantão de dúvidas: Via 

ClassApp, Whatsapp (61) 9 

8577-4551 e e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com 
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Ciências 

09:00 às 09:45 

Exercícios de 

aprendizagem 

Fazer os exercícios do livro didático 

Bernoulli, páginas 21 e 22, números 

12, 13, 15 e 16. 

Plantão de dúvidas: Via 

ClassApp, Whatsapp (61) 9 

8577-4551 e e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com 

Tirar foto da atividade e enviar 

até às 12:15, da presente data 

(24/04). 

Redação  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

As diferentes formas 

de desenvolvimento 

do parágrafo padrão, 

página 16.  

Aula pelo Zoom sobre o tema As 

diferentes formas de 

desenvolvimento do parágrafo 

padrão. Link será enviados pelo 

ClassApp às 10. 

Zoom 

Livro Bernoulli 

*** 

Redação 

10:45 às 11:30 

Exercícios das páginas 

21, nºs 7, 8 e 12.  

Realizar os exercícios selecionados, 

conforme indicados. O professor 

mandará o gabarito às 11:30.  

Livro Bernoulli *** 

     

 

 


