
 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

 

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 

(08/06) 

 

Matemática 

07:30 às 08:15 

Retomada de 

conteúdo: triângulos. 

Escolher um dos conteúdos:  

- Soma dos ângulos internos 

de um triângulo; 

- Relação do ângulo externo 

com ângulos internos; 

- Propriedades dos triângulos 

isósceles 

Criar vídeo com explicação do 

conteúdo e com resolução de um 

exemplo.  

Pode usar tik tok, instagram. 

Livro Bernoulli. 

 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

Enviar vídeo pelo WhatsApp 

até 09/05 às 17h. 

Matemática 

08:15 às 09:00 

Mat.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Retomada de 

conteúdo: triângulos 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

LIvro Bernoulli. 

 

Caderno com resolução dos 

exercícios do dia 04/06. 

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



 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

 

7º Ano do Ensino Fundamental 

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Fazendo Boas 

Escolhas 

Leitura e roda de conversa sobre 

fazer escolhas por meio das páginas 

38 e 39 e realização de exercícios da 

página 40 e 41. 

Traga o livro de OPEE pra aula e caso 

não tenha, me peça foto das páginas 

por Whatsapp e realize no caderno 

(caso não tenha sobrando pode usar 

o de filosofia, apenas identifique que 

se trata de uma atividade de OPEE). 

Livro OPEE 

Link para aula do Zoom:  

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

76833894787?pwd=RGdic2t

QT3E4WGF4QzBCT2hmYVFG

UT09 

ID da reunião: 768 3389 

4787 - Senha: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

Lembre de fazer essas 

atividades durante a aula e 

não deixar acumular, no nosso 

retorno darei visto em todas. 

Geog.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Transportes no Brasil 

 

Fazer leitura prévia para aula Zoom. Páginas 64 a 71. Link para aula zoom será 

enviado via Clasapp. 

 

Filosofia 

11:30 às 12:15 

Uma Alma em dois 

corpos - Michel 

Montaigne 

Continuação sobre a perspectiva de 

amizade para Michel Montaigne. 

Assistir ao vídeo explicativo da 

professora baseado nas páginas 72 e 

73 do livro Bernoulli. 

Elaborar um mapa mental com suas 

palavras do que foi aprendido no 

vídeo. 

Elaborar um mapa mental 

com suas palavras do que foi 

aprendido no vídeo. 

Link do vídeo: Em 

construção. 

Enviar foto do mapa mental 

até dia 09/06 - 12h15. 

Lembre-se da importância 

desses mapas mentais 

estarem bem feitos, eles serão 

fonte de consulta para nossa 

atividade avaliativa. 

 

Terça-feira 

(09/06) 

História 

07:30 às 08:15 

História da África Assistir a vídeo aula a seguir: 
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 https://www.youtube.com/watch?v

=iLjq_5uy4AA 

História 

08:15 às 09:00 

História da África Assistir a vídeo aula a seguir: 

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

=fGUFwFYx46s 

  

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

História da África Faremos atividades em conjunto, 

então, todos com livro e caderno na 

mão.  

Livro Bernoulli, capítulo 6. 

História da África 

Fazer os exercícios propostos 

da página 85 à 87 e 

encaminhar o gabarito no dia 

10/06 até às 12:15. 

Atividades enviadas após o 

horário estipulado valerá 

metade da nota prevista. 

Valor: 10 pontos. 

Port. (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Particípios regulares e 

irregulares 

Acesse o link e entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7478232

0641?pwd=dm5mWHVVWVhrVFFm

dkUyKzJWQkpldz09 

ID da reunião: 747 8232 0641 

Senha: 8EcZzZ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iLjq_5uy4AA
https://www.youtube.com/watch?v=iLjq_5uy4AA
https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s
https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s
https://us04web.zoom.us/j/74782320641?pwd=dm5mWHVVWVhrVFFmdkUyKzJWQkpldz09
https://us04web.zoom.us/j/74782320641?pwd=dm5mWHVVWVhrVFFmdkUyKzJWQkpldz09
https://us04web.zoom.us/j/74782320641?pwd=dm5mWHVVWVhrVFFmdkUyKzJWQkpldz09
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Português 

10:45 às 11:30 

Particípios regulares e 

irregulares 

Fazer os exercícios de aprendizagem Página: 84 ( 15 ao 20) Envie os exercícios no 

classapp no mesmo dia( 

09/06) até às 17h. 

Arte 

11:30 às 12:15 

Curiosidades sobre a 

Arte 

1° passo: Acessar o link. 

2° passo - atividade: Após ler o 

conteúdo do link, responder as 

seguintes perguntas: 

a) Das curiosidades 

apresentadas, qual você já 

conhecia? 

b) Qual das curiosidades você 

achou mais interessante? 

Link: 

https://incrivel.club/criativid

ade-arte/14-perguntas-

simples-sobre-arte-cujas-

respostas-poucos-sabem-

793360/ 

 

Responder as questões em 

seu caderno e enviar até às 

12:15, da presente data 

(09/06). 

Valor: 10 pontos 

 

 

 

Quarta-feira 

(10/06) 

Geografia 

07:30 às 08:15 

O espaço urbano 

brasileiro 

Fazer os testes e criar gabarito. Páginas 74 a 79. enviar dia 15-06 via whatsapp 

até as 12h a.m  

Valor: 10 pontos 

Geografia 

08:15 às 09:00 

O espaço urbano 

brasileiro 

Fazer os testes e criar gabarito. Páginas 74 a 79. enviar dia 15-06 via whatsapp 

até as 12h a.m 

Valor: 10 pontos 

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

O espaço industrial 

brasileiro 

Fazer leitura prévia para aula Zoom. Introdução do capítulo, 82 e 

85. 

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

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

https://incrivel.club/criatividade-arte/14-perguntas-simples-sobre-arte-cujas-respostas-poucos-sabem-793360/
https://incrivel.club/criatividade-arte/14-perguntas-simples-sobre-arte-cujas-respostas-poucos-sabem-793360/
https://incrivel.club/criatividade-arte/14-perguntas-simples-sobre-arte-cujas-respostas-poucos-sabem-793360/
https://incrivel.club/criatividade-arte/14-perguntas-simples-sobre-arte-cujas-respostas-poucos-sabem-793360/
https://incrivel.club/criatividade-arte/14-perguntas-simples-sobre-arte-cujas-respostas-poucos-sabem-793360/
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Português (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Particípios regulares e 

irregulares 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7884526

9882?pwd=Y3Jjd2JPM20zelM2eDVR

aEwyNnpNdz09 

ID da reunião: 788 4526 9882 

Senha: 5vbKDC 

 

 

Correção dos exercícios, 

página: 84. 

 

Português  

10:45 às 11:30 

Particípios regulares e 

irregulares 

1- Ler ( relação entre modos e 

tempos verbais). 

2-Fazer exercícios de aprendizagem.  

1-  Páginas 84 e 85. 

2- Página: 85 e 86 (21 ao 23). 

Envie os exercícios no 

Classapp no mesmo dia 

(10/06) até às 11:30. 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/78845269882?pwd=Y3Jjd2JPM20zelM2eDVRaEwyNnpNdz09
https://us04web.zoom.us/j/78845269882?pwd=Y3Jjd2JPM20zelM2eDVRaEwyNnpNdz09
https://us04web.zoom.us/j/78845269882?pwd=Y3Jjd2JPM20zelM2eDVRaEwyNnpNdz09

