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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 

(24/08) 

 

Matemática 

07:30 às 08:15 

Sistemas de 

equações do 1º grau 

com duas incógnitas: 

método da adição. 

Acessar e assistir ao vídeo enviado 

pelo ClassApp com a resolução das 

atividades do dia 20/8. 

Livro Bernoulli ***************** 

Matemática 

08:15 às 09:00 

Sistemas de 

equações do 1º grau 

com duas incógnitas: 

método da adição. 

Resolver os exercícios propostos no 

final do vídeo. 

 

Livro Bernoulli. Não precisa enviar a 

resolução.  

Enviarei o gabarito ao final da 

aula para que os alunos 

façam a correção. 

Mat.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Sistemas de 

equações do 1º grau 

com duas incógnitas: 

método da adição. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

 

Tarefa extra: resolva o exercício 10 

(letras a, b, c)  da página 44. 

Livro Bernoulli. Enviar, exclusivamente via 

ClassApp, até às 17h, foto com 

a resolução dos exercícios. 

Valor: 5 pontos. 
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OPEE (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Valores e Atitudes - 

Dignidade e 

Humildade 

Roda de conversa sobre as páginas 70 e 

71. 

Vídeo motivador Humildade: 

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

H4K75mAXduk 

Link para a aula do Zoom: 

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

79460849854?pwd=RWVhM

mhVNllMc09xS1M3YlpDRWZ

vdz09 

ID da reunião: 794 6084 

9854 

Senha de acesso: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. 

Alunos que faltarem sem 

justificativa deverão mandar 

foto das atividades realizadas.  

Arte  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Arte conceitual Aula online. https://us04web.zoom.us/j/

78732315772?pwd=dnB6SGl

5dGVaNjVqcEFDZ2hldzFSdz0

9 

 

ID da reunião: 787 3231 

5772 

Senha de acesso: Mayra 

 

************************* 
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Terça-feira 

(25/08) 

 

História (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Colonização 

européia na 

América. 

Aula de correção dos testes. 
Livro Bernoulli, volume 3, 

capítulo 7 - Colonização 

européia na América. 

Página 29 a 33. 

 

História (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Colonização 

européia na 

América. 

Faremos juntos algumas atividades 

dos exercícios propostos.  Livro Bernoulli, volume 3, 

capítulo 7 - Colonização 

européia na América. 

Página 29 a 30. 

A atividade será avaliativa e 

deverá ser encaminhada via 

Classapp até as 17:00 do 

mesmo dia.  

Valor: 15 pontos 

História  

09:00 às 09:45 

Colonização 

européia na 

América. 

Assistir ao vídeo no app ou no site do 

Edpuzzle e responder as perguntas. 

(Será necessário baixar o app ou 

acessar o site com antecedência 

para se cadastrar) 

Edpuzzle A atividade ficará disponível 

até as 17:00. Após esse horário 

a mesma se tornará 

inacessível. 

Valor: 10 pontos 

Port. (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Estrutura das 

palavras: os 

elementos mórficos 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7523896

531?pwd=WkJxVS9yaFFxbVZoT3NKNi

8vNDN0QT09 

ID da reunião: 752 389 6531 

Senha de acesso: Samilla 

Páginas: 72 a 76  

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=WkJxVS9yaFFxbVZoT3NKNi8vNDN0QT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=WkJxVS9yaFFxbVZoT3NKNi8vNDN0QT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=WkJxVS9yaFFxbVZoT3NKNi8vNDN0QT09
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Português 

10:45 às 11:30 

Estrutura das 

palavras: os 

elementos mórficos 

Elabore 10 perguntas com o 

conteúdo: Estrutura das palavras: os 

elementos mórficos e Formação de 

palavras II 

Páginas: 72 a 76 Envie a atividade no classapp 

no mesmo dia até às 17h. 

Valor: 5,0 pontos 

Filosofia 

11:30 às 12:15 

 Liberdade - 

Atividade Avaliativa 

Baseado no vídeo trabalhado semana 

passada e nos conhecimentos 

adquiridos nas páginas 07 a 12 

responder o Google Forms linkado 

Forms: 

https://forms.gle/BrpJsLYcd8

iiWEYf8 

Responder Google Forms até 

26/08 - 12h15. 

Após esse prazo valerá apenas 

50% da nota. 

 

 

 

Quarta-feira 

(26/08) 

Geografia 

07:30 às 08:15 

Atividade Avaliativa Gravar um podcast sobre: 

A exploração na Amazônia Brasileira, 

citando os impactos causados e 

sugerindo maneiras de se explorar os 

recursos naturais da floresta sem 

causar grandes impactos ambientais 

  

enviar o podcast antes da aula 

zoom ( até  8:10h via 

whatsapp)  

valor 15 pontos 

Geog.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Atividade avaliativa 

Região Norte 

 

Nordeste 

Atividade avaliativa  através do 

Google Forms 

 

Introdução e análise dos aspectos 

gerais da região Nordeste 

Unidade 7 

 

 

páginas 36 a 42 

Link para atividade será 

enviado durante a aula zoom 

Valor 10 pontos 
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Entendendo um pouco sobre a 

população e povoamento, análise de 

gráficos sobre a densidade 

demográfica 

Link para aula zoom será 

enviado via classapp 

Geog.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Relevo e Hidrografia  

 

Exercícios de 

Aprendizagem 

 

Leitura e compreensão de dados 

 

Resolução e correção os exercícios de 

aprendizagem 

 

página 43 a 46 

 

página 46 

 

Link para aula zoom será 

enviado via classapp 

Português (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Estrutura das 

palavras: os 

elementos mórficos e 

Formação de 

palavras II 

Acesse o link para entrar na reunião 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7523896

531?pwd=WkJxVS9yaFFxbVZoT3NKNi

8vNDN0QT09 

ID da reunião: 752 389 6531 

Senha de acesso: Samilla 

Páginas:73 a76  

Português  

10:45 às 11:30 

Estrutura das 

palavras: os 

elementos mórficos e 

Formação de 

palavras II 

Elabore um jogo inserindo as 10 

perguntas feitas na aula anterior. 

Crie as regras e orientações para o 

jogo. 

Páginas: 72 a 76 
Filme o jogo e as regras, envie 

no whatsapp ou classapp. 

Envie dia 28/08. 

Valor: 15 pontos 

https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=WkJxVS9yaFFxbVZoT3NKNi8vNDN0QT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=WkJxVS9yaFFxbVZoT3NKNi8vNDN0QT09
https://us04web.zoom.us/j/7523896531?pwd=WkJxVS9yaFFxbVZoT3NKNi8vNDN0QT09
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Use a criatividade! 

 

 

 

 

Quinta-feira 

(27/08) 

Educação Física 

(Zoom) 

07:30 às 08:15  

Esportes Nessa aula zoom trabalharemos com 

uma brincadeira relacionada ao 

basquete, para a atividade será 

necessário uma caixa de papelão 

podendo ser também caixa de sapato, 

cola quente ou cola super bonder, 

tesoura, 3 palitos de picolé, uma 

tampinha de refrigerante, 1 copo 

descartável, um pedaço de papel, 

canetinha ou caneta e algum tipo de 

fita. Vale lembrar que os alunos serão 

avaliados a partir da participação 

durante a aula zoom 

zoom Link para a aula zoom será 

enviado via classapp 

VALOR DA ATIVIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO: 20 PONTOS 

Mat.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Sistemas de 

equações do 1º grau 

com duas incógnitas: 

método da 

substituição. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli. **************** 

Mat.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Sistemas de 

equações do 1º grau 

com duas incógnitas: 

método da 

substituição. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli. Os alunos serão avaliados pela 

presença e participação. 
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Matemática 

10:00 às 10:45 

Sistemas de 

equações do 1º grau 

com duas incógnitas: 

método da 

substituição. 

Resolução de exercícios: 

página 27, número 23. 

Livro Bernoulli, página 27. 
Enviar, exclusivamente via 

ClassApp, foto com a resolução 

dos exercícios. Até às 17h. 

 

Valor: 5 pontos. 

Inglês (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Language Matters II 

Sequencers and 

Connectors 

Assistir o vídeo no app ou no site do 

Edpuzzle para somente mais tarde 

responder às perguntas. 

(Será necessário baixar o app ou 

acessar o site com antecedência 

para se cadastrar) 

 

* App ou site do Edpuzzle 

* Livro Bernoulli páginas 17 a 

19 

 

 

 

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

Inglês   

11:30 às 12:15 

Language Matters II 

Sequencers and 

Connectors 

Explicação da gramática Sequencers 

and Connectors 

* Link do ZOOM que será 

encaminhado via ClassApp 

Responder às questões no 

Edpuzzle. 

Data limite: 28/08 

Valor: 20 pontos 

 

Sexta-feira 

(28/08) 

Ciências  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Gabarito das 

atividades 

Poluição da água 

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

78732315772?pwd=dnB6SGl

5dGVaNjVqcEFDZ2hldzFSdz0

9 

 

************************* 
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ID da reunião: 787 3231 5772 

Senha de acesso: Mayra 

 

Ciências (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Extinções biológicas Aula online. https://us04web.zoom.us/j/

78732315772?pwd=dnB6SGl

5dGVaNjVqcEFDZ2hldzFSdz0

9 

 

ID da reunião: 787 3231 5772 

Senha de acesso: Mayra 

 

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

Ciências 

09:00 às 09:45 

Testes - Página 47, número 1. 

- Página 48, número 2. 

- Página 49, números 4 e 5. 

- Página 50, números 6, 7 e 8. 

- Página 51, números 9 e 10. 

Livro Bernoulli. Tirar foto do gabarito  e enviar 

até segunda-feira. 

Redação  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Produção de texto - 

Página 22.  

Durante a aula, os alunos deverão 

fazer um esquema sobre o texto do 

coronavírus. Esta produção orientada 

pelo professores, durante a aula.  

Livro Bernoulli.  *** 
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Redação 

10:45 às 11:30 

Produção de texto e 

Registrando 

Fazer o registrando da página 23. Não 

será necessário enviar para o 

professor. 

● Orientar os alunos sobre a 

leitura do livro 

Extraordinário, de 

R.J.Palaccio. 

Livro Bernoulli Enviar para o professor foto 

do esquema, respondendo o 

ClassApp “Produção de 

Esquema”. Poderá ser 

enviado até às 17h.  

Valor: 20 pontos 

 

 

 


