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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 

(18/05) 

 

Matemática 

07:30 às 08:15 

 

 

Equações e 

Inequações 

Atividade avaliativa enviada pelo 

ClassApp. 

O aluno terá 1h e 30 min para 

desenvolver as questões sobre 

equações e inequações. 

INÍCIO DA ATIVIDADE: 7:30 

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 09:00 

 

Livro Bernoulli. 

Anotações no caderno. 

WhatsApp da professora para 

dúvidas. 

O aluno deverá responder o 

questionário e encaminhar as 

resoluções via ClassApp até as 

09:00. 

Sem justificativa, não serão 

avaliadas as atividades 

entregue após esse horário. 

 

Matemática 

08:15 às 09:00 

Mat.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Devolutiva da 

atividade avaliativa. 

Aula online via Zoom. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Resoluções das atividades. 

Livro Bernoulli. 

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

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Consciência dos 

Gastos Domésticos  

Aula explicativa da atividade de 

educação financeira: Consciência dos 

gastos domésticos 

Documento enviado por 

ClassApp. Explicações na Aula 

do Zoom: 

Atividade SUGERIDA. 
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Aula do Zoom: 18/05 às 10h00. Link: 

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

73705195111?pwd=WEI2RUt

MVnplSVcwV3VjTExIK1JhQT0

9 

ID da reunião: 737 0519 5111 

Senha: vitoria 

A realização é opcional.  

Não é necessário enviar nada 

dessa atividade. 

Filosofia 

10:45 às 11:30 

Como Surge a 

Amizade e Outras 

Formas de Amizade 

Assistir a vídeo aula enviada pela 

professora para fixar o conteúdo. 

Leitura das páginas 66, 67, 68 e 69. 

 

Vídeo aula: link em 

construção 

Livro páginas 66, 67, 68 e 69. 

Não é necessário enviar nada 

dessa atividade. 

 

Terça-feira 

(19/05) 

 

História 

07:30 às 08:15 

A expansão 

marítima Assistir a vídeo aula que será 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo 5, A 

reforma protestante e a 

contrarreforma católica. 

Páginas 42 a 43. 

 

História 

08:15 às 09:00 

A expansão 

marítima Assistir a vídeo aula que será 

encaminhadas no ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo 5, A 

reforma protestante e a 

contrarreforma católica. 
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Fazer a leitura antecipada das páginas 

indicadas. 

Páginas 45 a 47. 

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

A expansão 

marítima 

Após assistirem a vídeo aula  teremos 

a aula no Zoom para para tirar 

dúvidas e esclarecer alguns pontos 

específicos. 

Livro Bernoulli, capítulo 5, A 

reforma protestante e a 

contrarreforma católica. 

Páginas 42 a 47. 

 

Port. (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Modo imperativo Acesse o link para participar da aula 

online: 

Entrar na reunião Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7357542

2379?pwd=Rmx4ZWVtS2VHdXNDUn

FPK3ExbTZyQT09 

ID da reunião: 735 7542 2379 

Senha: 2LBU59 

Páginas: 40 a 43  

Português 

10:45 às 11:30 

Modo imperativo Criar um vídeo explicando o 

conteúdo: modo imperativo. 

Você pode fazer no tictok ( se utilizar 

essa opção me marque  

@samillaakemi ) ou filmar  a 

explicação e enviar no Classapp 

O que vale é a criatividade! 

Páginas: 40 a 43. 

 

A atividade deve ser enviada 

no mesmo dia (19/05) até às 

12:30. 

Valor: 10,0 pontos. 

https://us04web.zoom.us/j/73575422379?pwd=Rmx4ZWVtS2VHdXNDUnFPK3ExbTZyQT09
https://us04web.zoom.us/j/73575422379?pwd=Rmx4ZWVtS2VHdXNDUnFPK3ExbTZyQT09
https://us04web.zoom.us/j/73575422379?pwd=Rmx4ZWVtS2VHdXNDUnFPK3ExbTZyQT09
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Arte 

11:30 às 12:15 

Daltonismo: 

percepção das cores. 

Assistir o vídeo e pesquisar sobre a 

doença Daltonismo: sintomas, 

tratamentos e causas. 

Link do vídeo: “ Você enxerga 

todas as cores? Faça o teste!” 

https://www.youtube.com/

watch?v=A7qGNzzqXA4 

Enviar até a presente data 

(19/05), às 12:15. 

 

 

 

Quarta-feira 

(20/05) 

Geografia 

07:30 às 08:15 

A pecuária no Brasil  

A pecuária de corte e 

a leiteria 

Anotar no caderno as principais  

características  da pecuária brasileira 

Para aula Zoom  

Livro páginas 24 e 25.    

Geografia 

08:15 às 09:00 

Aquicultura 

 

 

Para refletir 

- Anotar no caderno as principais  

características  da aquicultura 

brasileira  (Para aula Zoom). 

- Pesquisar e responder no caderno. 

- Fazer exercícios de aprendizagem 17 

e 18. 

Livro página 26. 

 

Livro página 27. 

 

Livro página 27. 

Fazer envio de todas as 

atividades( as anotações, a 

pesquisa e os exercícios) dia 

21-05 via whatsapp até as 12h. 

Valor: 10 pontos. 

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

A pecuária no Brasil  

A pecuária de corte e 

a leiteria 

Aquicultura 

Link para a aula Zoom será enviado 

via Classapp. 

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

Português(Zoom) 

10:00 às 10:45 

Modo imperativo Acesse o link para participar da aula 

online:  Entrar na reunião Zoom 

  

https://www.youtube.com/watch?v=A7qGNzzqXA4
https://www.youtube.com/watch?v=A7qGNzzqXA4
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https://us04web.zoom.us/j/7629459

7118?pwd=U2l0ZTk1U2NHbnN5K1p

CYVlLT0NOZz09 

ID da reunião: 762 9459 7118 

Senha: 9DX4Yd 

Português  

10:45 às 11:30 

Modo imperativo Fazer os exercícios de aprendizagem. 

 

Páginas: 43 e 44 

(25  e 26). 

Enviar os exercícios no 

ClassApp dia 22/05. 

 

 

 

 

Quinta-feira 

(21/05) 

Matemática (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Capítulo 5: Triângulos Aula online via Zoom. 

Link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, páginas 54, 55 

e 62. 

********** 

Matemática 

08:15 às 09:00 

 

Capítulo 5: Triângulos 

Resolução de exercícios:  

Página 60, número 1. 

Página 64, números 11, 12, 13 e 14. 

Livro Bernoulli. 

WhatsApp da professora para 

dúvidas. (61) 985382185 

Enviar pelo ClassApp foto da 

atividade resolvida, até as 17h 

deste mesmo dia (21/05). 

Sem justificativas, não serão 

avaliadas as atividades 

enviadas depois desse horário. 

Mat.   

09:00 às 09:45 

Inglês 

10:00 às 10:45 
Language Matters II * Passo 1 - Assistir o vídeo sobre 

Simple Past: Negative and 

Interrogative Form que estará 

disponível no site do Colégio Ágora, 

canal do YouTube. (O link do vídeo 

*Indica-se fazer primeiro:  

Acessar o vídeo da aula pelo 

MEU BERNOULLI na Unidade 

 

 

  

https://us04web.zoom.us/j/76294597118?pwd=U2l0ZTk1U2NHbnN5K1pCYVlLT0NOZz09
https://us04web.zoom.us/j/76294597118?pwd=U2l0ZTk1U2NHbnN5K1pCYVlLT0NOZz09
https://us04web.zoom.us/j/76294597118?pwd=U2l0ZTk1U2NHbnN5K1pCYVlLT0NOZz09
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* Simple Past: -

Negative and -

Interrogative Form 

* Shorts Answers 

* Wh-questions 

será enviado pelo ClassApp) e estará 

disponível na plataforma Meu 

Bernoulli na Unidade de 

Aprendizagem  I am groot. 

* Passo 2 - Atividades das  páginas 47, 

48,49, 53. 

de Aprendizagem  do 7º ano: 

I am groot. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 47, 48,49, 53. 

 

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

Inglês  (Zoom) 

10:45 às 11:30 
Language Matters II 

* Simple Past: -

Negative and -

Interrogative Form 

* Shorts Answers 

* Wh-questions 

* Passo 1 - Explicação da gramática 

(slides do vídeo). 

* Passo 2 - Correção comentada das 

atividades das  páginas 39, 40 e 41. 

 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 47, 48,49, 53. 

  

* Será avaliada toda a 

participação do aluno,  desde o 

acesso ao vídeo, realização das 

atividades até a participação 

no ZOOM. 

* Será disponibilizado, através 

do Meu Bernoulli, um trabalho 

avaliativo sobre o tema 

estudado na aula. 

* Data da entrega: até as 17h 

do dia 22/05/2020. 

 Valor: 10 pontos. 

PROJETO  DE  EDUCAÇÃO FÍSICA 

Sexta-feira 

(22/05) 

Ciências  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Envio do Gabarito e 

correção das 

atividades (Grupo das 

aves) 

Aula online. Fazer a correção das 

atividades e tirar possíveis dúvidas.  

O link será enviado via 

ClassApp. 

*********************** 
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Ciências 

08:15 às 09:00 

Instrumento 

avaliativo (Grupo dos 

peixes, anfíbios, 

répteis e aves). 

O documento será enviado via 

classApp. Imprimir ou registrar as 

respostas no caderno. 

O documento será enviado 

via ClassApp. 

Enviar foto das atividades via 

ClassApp até a presente data 

(22/05), às 09:45. 

Ciências 

09:00 às 09:45 

Instrumento 

avaliativo (Grupo dos 

peixes, anfíbios, 

répteis e aves). 

O documento será enviado via 

classApp. Imprimir ou registrar as 

respostas no caderno. 

O documento será enviado 

via ClassApp. 

Enviar foto das atividades via 

ClassApp até a presente data 

(22/05), às 09:45. 

Redação  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Produção de áudio - 

Leitura do parágrafo 

padrão 

Cada aluno irá produzir um parágrafo 

padrão sobre o tema “A prática 

esportiva e seus benefícios em 

tempos de pandemia”. Após a 

produção do texto, cada aluno irá 

gravar a leitura deste texto e enviar 

no grupo da turma. As coordenadoras 

irão me enviar. Não esquecer de me 

enviar a foto do parágrafo padrão no 

Classapp.  

Livro Bernoulli 

Caderno 

Pesquisa na Internet 

Whatsapp 

Enviar a foto do parágrafo 

padrão no ClassApp “Envio do 

parágrafo padrão”. Em 

seguida, gravar a leitura deste 

parágrafo e mandar o áudio 

no grupo da sala. As 

coordenadoras irão me enviar 

os áudios.  Valor dessa 

atividade: 20 (10 do áudio e 10 

do parágrafo). Enviar até 

11:30. 

Redação 

10:45 às 11:30 

Leitura do livro 

Veludinho 

Tempo destinado à leitura do livro 

Veludinho.  

Livro literário.  *** 

 

 

 


