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7º Ano do Ensino Fundamental 

tObservações: 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 

(15/06) 

 

Matemática 

07:30 às 08:15 

Triângulos. Momento destinado à revisão do 

capítulo. 

 

Sugiro que refaçam os exercícios 

desse conteúdo como método de 

estudo para a atividade avaliativa do 

dia 18/06. 

Livro Bernoulli, capítulo 5. ********* 

Matemática 

08:15 às 09:00 

Triângulos. Momento destinado à revisão do 

capítulo. 

 

Sugiro que refaçam os exercícios 

desse conteúdo como método de 

estudo para a atividade avaliativa do 

dia 18/06. 

Livro Bernoulli, capítulo 5. ********* 

Mat.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Triângulos. (Aula de 

revisão) 

Aula online via Zoom. 

 

Livro Bernoulli, capítulo 5. ********** 
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O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Profissões  
Bate papo e realização das 

atividades das páginas 44 e 45 sobre 

cooperação e respeito. 

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 páginas 42 a 45. 

Link para aula do Zoom:  

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

79853567705?pwd=S2NzV3

UwTHFFYUdLTUE4aDZWNjB5

Zz09 

ID da reunião: 798 5356 

7705 - Senha: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

Lembre-se 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 

O espaço industrial 

brasileiro 

-Correção dos exercícios de 

aprendizagem. 

 Fazer leitura  prévia sobre: 

-A industrialização brasileira. 

Página 85. 

 

Página 87 a 93. 

Link para aula Zoom será 

enviado via Classapp 

 Redação  (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Produção de uma 

autobiografia  

Aula com a explicação sobre como 

fazer uma autobiografia, de maneira 

manuscrita, obedecendo alguns 

critérios textuais. Os alunos 

receberão o arquivo na sexta-feira, 

12/06, para poderem providenciar a 

impressão do material, que deverá 

estar em mão na aula do dia 15.  

Atividade Impressa. Os alunos deverão entregar na 

sexta-feira, 19/06, na 

Secretaria do Colégio Ágora, 

das 14h até as 16h, o trabalho 

escrito com a devida 

identificação. Valor:20 

pontos. 
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Qualquer dúvida entrar em 

contato pelo telefone 61 9 

96727552 

 

Terça-feira 

(16/06) 

 

História 

07:30 às 08:15 

História da África 
Assistir a vídeo aula a seguir: 

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

=3QsPBMwbh3Q 

  

História 

08:15 às 09:00 

História da África 
Assistir a vídeo aula a seguir: 

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

=BJX-S6qI7vw 

  

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

História da África Nessa aula faremos algumas 

atividades juntos. 

 
Fazer um pequeno resumo do 

que você entendeu dos vídeos 

postados e encaminhar no dia 

17/06 até às 12:15. 

Atividades enviadas após o 

horário estipulado valerá 

metade da nota prevista. 

Valor: 5 pontos. 

https://www.youtube.com/watch?v=3QsPBMwbh3Q
https://www.youtube.com/watch?v=3QsPBMwbh3Q
https://www.youtube.com/watch?v=BJX-S6qI7vw
https://www.youtube.com/watch?v=BJX-S6qI7vw
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Port. (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Particípios regulares e 

irregulares 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7704707

6776?pwd=MmdhMk54d04yNXFhQz

R6aXE0WVZ0QT09 

ID da reunião: 770 4707 6776 

Senha: 7QDyUC 

Exercícios propostos  

Português 

10:45 às 11:30 

Particípios regulares e 

irregulares 

Fazer exercícios propostos. Continuação dos exercícios 

propostos. 

Enviar no classapp no mesmo 

dia (16/06) até às 11:30. 

Arte 

11:30 às 12:15 

História do teatro 1° Assistir o vídeo. 

2° Gravar um áudio ou um vídeo 

sobre a história do teatro. 

Link: 

https://www.youtube.com/

watch?v=4lzEAu3tT-s 

Enviar até amanhã (17/06), 

até às 12:15. 

 

 

 

Quarta-feira 

(17/06) 

Geografia 

07:30 às 08:15 

A industrialização 

brasileira 

Fazer no caderno exercicios de 

aprendizagem  6 ao 8 

Página 91. para aula zoom 

Geografia 

08:15 às 09:00 

A industrialização 

brasileira 

Fazer no caderno exercicios de 

aprendizagem  9 ao 12 

Página 94. para aula zoom 

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

A industrialização 

brasileira 

-Correção dos exercícios de 

aprendizagem 

Página 95 a 100. Link para aula Zoom será 

enviado via classapp 

https://us04web.zoom.us/j/77047076776?pwd=MmdhMk54d04yNXFhQzR6aXE0WVZ0QT09
https://us04web.zoom.us/j/77047076776?pwd=MmdhMk54d04yNXFhQzR6aXE0WVZ0QT09
https://us04web.zoom.us/j/77047076776?pwd=MmdhMk54d04yNXFhQzR6aXE0WVZ0QT09
https://www.youtube.com/watch?v=4lzEAu3tT-s
https://www.youtube.com/watch?v=4lzEAu3tT-s
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Distribuição espacial 

da indústria no Brasil 

- Debate e discussão sobre  a 

distribuição espacial da indústria no 

Brasil  ( fazer leitura prévia) 

Hora do Recreio 

09:45 às 10:00 

Pensando naquele momento que temos certeza que todos vocês sentem falta, planejamos este tempinho para uma zoom com 

muito bate-papo aleatório com os colegas e claro, aquele lanche não pode faltar. 

Na continuação da aula de Geografia, mantenham-se conectados. 

Prepare o seu lanche favorito, vamos lanchar juntos?! 

Ah que saudade de vocês! 

Português (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Particípios regulares e 

irregulares 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7874663

0717?pwd=eHdQZFlHMGNaOENVRk

VPRHBKbCs5dz09 

ID da reunião: 787 4663 0717 

Senha: 1MvdR 

Correção dos exercícios 

propostos páginas: 88 e 89 

 

Português  

10:45 às 11:30 

Particípios regulares e 

irregulares 

Fazer os testes Páginas: 

 92 (7 ao 9). 

Enviar no classapp no mesmo 

dia(17/06) até às 11:30. 

 
Filosofia  

10:45 às 11:30 

Amizade Para Michel 

Montaigne Responder o questionário do Google 

Forms baseado nas suas noções de 

amizade para Michel Montaigne e as 

diferenças entre ele e Aristóteles 

Livro Bernoulli 70 a 77 

Vídeo aulas e mapas mentais 

enviados anteriormente. 

Responder o questionário do 

Google Forms até 16/05, 

12h15. 

https://us04web.zoom.us/j/78746630717?pwd=eHdQZFlHMGNaOENVRkVPRHBKbCs5dz09
https://us04web.zoom.us/j/78746630717?pwd=eHdQZFlHMGNaOENVRkVPRHBKbCs5dz09
https://us04web.zoom.us/j/78746630717?pwd=eHdQZFlHMGNaOENVRkVPRHBKbCs5dz09
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baseado no que foi estudado até 

agora neste capítulo. 

Link Google Forms: 

https://forms.gle/ovKrScVdDy355JK

GA 

Respostas enviadas depois 

desse prazo terão direito a 

apenas 50% da nota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mat.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Atividade avaliativa: 

Triângulos 

Ás 7h será enviado via ClassApp  o 

arquivo com a atividade avaliativa, 

juntamente com o link para a Zoom. 

Essa atividade será desenvolvida 

online em 1 hora.  

Ao final, o aluno deverá enviar a 

resolução dessa atividade via 

ClassApp. 

É obrigatório que o aluno esteja com 

a câmera ligada. 

Livro Bernoulli, capítulo 5. Enviar foto da resolução da 

atividade ao momento que 

sair da Zoom. 

 

Prazo máximo: 08:30  

 

Valor: 15 pontos. 

Matemática (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Devolutiva da 

atividade avaliativa. 

Acessar e assistir o vídeo com a 

resolução da atividade. 

O link será encaminhado 

pelo ClassApp. 

************** 
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Quinta-feira 

(18/06) 

Inglês 

10:00 às 10:45 
Text from page 57 

(When I studied 

Interior Design… 

* Vocabulary 

 * Passo 1 - Assistir o vídeo sobre o 

texto  mencionado que estará 

disponível no site do Colégio Ágora, 

canal do YouTube. (O link do vídeo 

será enviado pelo ClassApp) 

* Passo 2 - Selecionar do texto When 

I studied Interior Design 15 palavras, 

forme um vocabulário das palavras 

que mais te chamam a atenção e 

traduza-as. 

* Passo 3 - Atividades das páginas 57 

e 58.  

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 57 e 58. 

 

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

Inglês  (Zoom) 

10:45 às 11:30 
Text from page 57 

(When I studied 

Interior Design… 

* Vocabulary 

- Explicação dos textos que será feita 

tendo como material didático os 

slides usados no vídeo. 

- Será solicitado, de modo aleatório, 

que alunos apresentem o seu 

vocabulário. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 57 e 58. 

* Será avaliada toda a 

participação do aluno,  desde o 

acesso ao vídeo, realização do 

vocabulário e atividades até a 

participação no ZOOM. 

* Enviar foto do vocabulário 

elaborado. Foto nítida e 

caligrafia legível. 

* Data da entrega: até as 17h 

do dia 18/06/2020. 
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Projeto de Educação Física 

 

Sexta-feira 

(19/06) 

Ciências  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

-> Conferência do 

gabarito. 

-> Fenômenos 

naturais 

Aula online. Exposição do conteúdo. O gabarito e o link serão 

enviados via ClassApp. 

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

Ciências 

08:15 às 09:00 

-> Deriva continental 

e a tectônica das 

placas. 

-> Vulcões, 

terremotos e 

tsunamis. 

-> Ler as páginas 60 até 66. 

-> Assistir os vídeos. 

Vídeo 1: 

https://www.youtube.com/

watch?v=KNgvVo7xfEY 

Vídeo 2: 

https://www.youtube.com/

watch?v=PldlFA0YW_U 

Plantão de dúvidas, via 

WhatsApp 9 8577-4551. 

Ciências 

09:00 às 09:45 

-> Atividade ->  Fazer um vídeo ou gravar um 

áudio, sobre a formação de vulcões, 

terremotos e tsunamis. Podem 

utilizar qualquer programa para a 

confecção do vídeo. 

A escolha do aluno. Enviar o vídeo ou o áudio, até 

às 12:15 da presente data 

(19/06). 

Valor: 10 pontos. 

Redação 

10:00 a 12:15 

Estarei na escola nesse horário, de 10 até 12:15, para recebimento dos trabalhos sobre o tema Autobiografia. Tomaremos o 

cuidado de evitar aglomerações, recebendo o trabalho com celeridade e sem colocar a saúde em risco.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KNgvVo7xfEY
https://www.youtube.com/watch?v=KNgvVo7xfEY
https://www.youtube.com/watch?v=PldlFA0YW_U
https://www.youtube.com/watch?v=PldlFA0YW_U

