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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 

(01/06) 

 

Matemática 

07:30 às 08:15 

Classificação dos 

Triângulos 

Aula invertida:  

Ler as páginas 72 e 73 (classificação 

quanto à medida do lado) 

Ler as páginas 74 e 75 (classificação 

quanto à medida dos ângulos) 

 

Discutiremos sobre esse conteúdo na 

aula Zoom. 

Livro Bernoulli de 

Matemática, páginas 72, 73, 

74 e 75. 

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

Matemática 

08:15 às 09:00 

Classificação dos 

Triângulos Elaborar mapa mental sobre a 

classificação dos triângulos quanto à 

medida do lado e classificação dos 

triângulos quanto à medida dos 

ângulos. 

Livro Bernoulli de 

Matemática, páginas 72, 73, 

74 e 75. 

Enviar foto do mapa mental, 

via ClassApp, até as 17h deste 

mesmo dia. 
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Mat.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Classificação dos 

Triângulos 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Resolução de exercícios juntamente 

com a professora. 

 

Anotar todos os exercícios no 

caderno/livro. 

Acompanhar a aula com o 

livro Bernoulli de 

Matemática, páginas 72 à 75. 

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

OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Escolhas Profissionais  
Leitura e realização coletiva das 

páginas 52 a 57. 

Trazer livro pra aula de OPEE, 10h00. 

Livro OPEE 

Link para aula do Zoom: 

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

79041180704?pwd=d2IwTW

9NSlFSQjRrU0txUHNQQWNi

UT09 

ID da reunião: 790 4118 

0704 

Senha: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

Geog.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Rede e hierarquia 

urbanas brasileiras 

Apresentar atividades sobre  a 

Urbanização brasileira 

Ler para discussão na aula Zoom: 

- As organizações do urbano. 

Questões enviadas no dia 27-

05 . 

Páginas 51 a 55. 

Link para aula Zoom será 

enviado via Classapp. 
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- Novas relações na rede urbana. 

- As regiões metropolitanas. 

 

Filosofia 

11:30 às 12:15 

Os amigos são uma 

pessoa só 

Assistir a vídeo aula pelo link enviado 

pela professora e elaborar no 

caderno um MAPA MENTAL em SUAS 

PALAVRAS que resume os conceitos 

do vídeo. 

Link do Vídeo em construção 

Livro Bernoulli páginas 70 a 

72. 

Enviar foto do mapa mental 

realizado no caderno até dia 

01/06 12h15. 

Após esse prazo será 

considerado apenas 50% da 

nota. 

 

Terça-feira 

(02/06) 

 

História 

07:30 às 08:15 

História da África 
Assistir a vídeo aula que será 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das 

páginas indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo 6. 

Expansão Marítima, páginas 

73 a 76. 

 

 

História 

08:15 às 09:00 

História da África 
Assistir a vídeo aula que será 

encaminhadas no ClassApp. 

Fazer a leitura antecipada das 

páginas indicadas. 

Livro Bernoulli, capítulo 6. 

Expansão Marítima, páginas 

77 a 80. 
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História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

História da África Após assistirem a vídeo aula  

daremos continuidade ao conteúdo 

através da aula no Zoom . 

Livro Bernoulli, capítulo 6. 

Expansão Marítima, páginas 

80 a 81. 

 

Fazer os testes das páginas 87 à 

92 e encaminhar o gabarito no 

dia 03/06 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 

Devolutiva da 

avaliação online 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7920272

5102?pwd=RHZ6U0xKOVlBcjlBaFdX

MnhMZDhFQT09 

ID da reunião: 792 0272 5102 

Senha: 9j3NYq 

  

Português 

10:45 às 11:30 

Particípios regulares e  

irregulares  

 

Recuperação 

1-Fazer mapa mental:  

Particípios regulares e  irregulares  

2- Recuperação da avaliação online  

 

1-Páginas: 74 a 83. 

2- Acessar o Meu Bernoulli, ir 

em unidades de 

aprendizagem, Língua 

Portuguesa ( capítulo 5) click 

em acessar e vá em 

Envie o mapa mental no 

classapp no mesmo dia até às 

17h. 

Valor: 5,0 pontos 

https://us04web.zoom.us/j/79202725102?pwd=RHZ6U0xKOVlBcjlBaFdXMnhMZDhFQT09
https://us04web.zoom.us/j/79202725102?pwd=RHZ6U0xKOVlBcjlBaFdXMnhMZDhFQT09
https://us04web.zoom.us/j/79202725102?pwd=RHZ6U0xKOVlBcjlBaFdXMnhMZDhFQT09
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Recuperação de Língua 

portuguesa. 

Arte 

11:30 às 12:15 

A arte no cotidiano Responder o questionário no Google 

forms. 

O link será enviado via 

ClassApp. 

Responder o questionário até 

12:15, da presente data 

(02/06). 

Valor: 5 pontos 

 

 

 

Quarta-feira 

(03/06) 

Geografia 

07:30 às 08:15 

Rede e hierarquia 

urbanas brasileiras 

Responder no caderno os Exercícios 

de Aprendizagem do 05 ao 09. 

 página 55 e 56 Apresentar na aula Zoom. 

Geografia 

08:15 às 09:00 

Problemas urbanos 

no Brasil  

- Citar no caderno alguns 

problemas urbanos 

explicando com eles surgem 

e sugerir possíveis  soluções 

página 56 até  59 Apresentar na aula Zoom. 

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Rede e hierarquia 

urbanas brasileiras 

Correção dos exercícios. 

Apresentação feita pelos alunos 

sobre alguns problemas urbanos e 

análise de possíveis soluções para 

esses problemas. 

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

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

Link para aula Zoom será 

enviado via Classapp. 

Português (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Particípios regulares e  

irregulares 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 
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https://us04web.zoom.us/j/7944368

2967?pwd=WFF5OFc2UmhsZk5NQ

WE1RUVEM1pYdz09 

ID da reunião: 794 4368 2967 

Senha: 1gezvs 

Português  

10:45 às 11:30 

Particípios regulares e  

irregulares 

Faça um vídeo com a explicação do 

conteúdo:  

Particípios regulares e  irregulares 

Páginas: 74 a 83 Envie o vídeo no whatsapp ou 

classapp  dia 05/06 até ás 

12:30. 

Valor: 5,0 pontos 

 

 

 

 

Quinta-feira 

(04/06) 

Mat.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Retomada de 

conteúdo: triângulos 

(revisão). 

Aula online via Zoom. 

O link será enviado pelo ClassApp. 

Acompanhar a aula com o 

caderno e o livro Bernoulli. 

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

Matemática 

08:15 às 09:00 

Retomada de 

conteúdo: triângulos. 

Resolução dos exercícios do 

documento enviado pelo ClassApp. 

 

Sugestão: Não deixe para última 

hora. 

Aproveite esses dois horários para 

resolver e tirar dúvidas com a 

professora. 

Livro Bernoulli. 

 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. 

 

Enviar foto da resolução dos 

exercícios, via ClassApp, até as 

17h deste mesmo dia. 

 

Apresente todos os cálculos 

para obter a pontuação total. 

Matemática 

09:00 às 09:45 

https://us04web.zoom.us/j/79443682967?pwd=WFF5OFc2UmhsZk5NQWE1RUVEM1pYdz09
https://us04web.zoom.us/j/79443682967?pwd=WFF5OFc2UmhsZk5NQWE1RUVEM1pYdz09
https://us04web.zoom.us/j/79443682967?pwd=WFF5OFc2UmhsZk5NQWE1RUVEM1pYdz09
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Inglês 

10:00 às 10:45 
Text Tony Stark – 
Page 55 

* Vocabulary 

Text from page 56 
(Vicky had an 
important Test. She 
took… 

* Vocabulary 

* Passo 1 - Assistir o vídeo sobre os 

textos mencionados (vocabulary) 

que estará disponível no site do 

Colégio Ágora, canal do YouTube. (O 

link do vídeo será enviado pelo 

ClassApp)  

* Passo 2 - Selecionar dos textos Tony 

Stark(55) e Vicky(56) 10 palavras de 

cada, forme um vocabulário das 

palavras que mais te chamam a 

atenção e traduza-as. 

* Passo 3 - Iniciar as atividades das 

páginas 54, 55 e 56. 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp. 

* Livro Bernoulli - Volume 2: 

Páginas 54 a 56. 

 

 

 

 

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

Inglês  (Zoom) 

10:45 às 11:30 
Text Tony Stark – 

Page 55 

* Vocabulary 

Text from page 56 

(Vicky had an 

important Test. She 

took… 

* 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 54 a 56. 

* 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 04/06/2020. 
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 Valor: 5 pontos. 

Projeto de Educação Física 

 

Sexta-feira 

(05/06) 

Ciências  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Mamíferos Conferência do gabarito e 

comentário das atividades. 

O link será enviado no 

ClassApp. 

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

Ciências 

08:15 às 09:00 

Exercícios propostos e 

Testes 

Fazer os exercícios: 

-> Página 55, número 11. 

-> (Testes) - páginas 55, 56 e 57, 

números de 1 até 10. 

Livro didático Bernoulli. Enviar até às 12:00, da 

presente data (05/06). 

Valor: 5 pontos 

Ciências 

09:00 às 09:45 

Exercícios propostos e 

Testes 

Fazer os exercícios: 

-> Página 55, número 11. 

-> (Testes) - páginas 55, 56 e 57, 

números de 1 até 10. 

Livro didático Bernoulli. Enviar até às 12:00, da 

presente data (05/06). 

Valor: 5 pontos 

Redação  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Autobiografia: um 

olhar sobre a própria 

história, página 63.  

Entender o conceito de 

autobiografia e quais suas 

características textuais.  

Livro Bernoulli - página 69. *** 

Redação 

10:45 às 11:30 

Atividade sobre 

autobiografia, página 

70.  

Fazer os exercícios da página 70, 

número 8, 10 e 12. O gabarito para 

correção será enviado pelo o 

professor  

Livro Bernoulli - página 70. *** 

 



 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 
 

 

7º Ano do Ensino Fundamental 

 

 


