
 

 

Agenda semanal de atividade EaD -  7º ANO – 7ª Semana – 27 de abril a 1 de maio de 2020 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  
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Gramática(Silvia) 

2 Aulas 

- Rever a videoaula sobre ―O SUBSTANTIVO E SEUS 

DETERMINANTES‖  

- Caso não consiga abrir a vídeo aula, consulte o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y9qt5mGwjU4 

- Caso necessário, consultar páginas 20 e 21 e/ou a professora através do 

whatsapp.  

- Responder as atividades 4 e 5 da página 25 do livro 2. 

- Data de entrega: 30/04/2020 

 

Geografia (Junior) 

Assistir a vídeo aula: Industrialização Brasileira. link: 

https://www.youtube.com/watch?v=zFY5yaaWRXw 

 

Arte (Eliezér) 

Assistam o vídeo: Corpo e o som. 

Acessando o link: o link será disponibilizado no site da escola. 

Na descrição do vídeo vocês encontrarão sugestão de vídeos 

complementares. 

Acompanhe a videoaula seguida da leitura das páginas: 75 à 80. 

Façam as atividades das páginas: 74 e 81. 

Enviar foto da atividade pelo Google Classroom 

Código para acesso à sala Google Classroom: rjbzgig 

Data da entrega: 04/05 

Qualquer dúvida estarei a disposição por mensagens via wtssp ou pelo e-

mail: eliezer3r@gmail.com 

 

Inglês (Laura) 
Atividades páginas 48 e 49. 

 

Filosofia (Hélio de 

Deus) 

Assistir a videoaula 

https://www.youtube.com/watch?v=h6oI99l3Xfk&feature=youtu.be 

Estudar a pág. 33 e resolver as questões: 1, 2, 3 e 4. 
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Redação (Flausina) 

2 AulasProdução textual: Gênero - texto de divulgação científica 

 

Você já assistiu ao vídeo abaixo na aula de literatura como sugestão da 

professora Laura. Mas nunca é demais revisar, não é mesmo? Assista-o 

novamente! 

https://www.youtube.com/watch?v=FO_rh1hs4SI&t=30s 

 

Após o vídeo escolha um dos temas abaixo, faça uma pesquisa bem 

detalhada sobre ele e, depois, elabore o seu teto de divulgação científica 

apresentando a descoberta pesquisada. 

Atente-se a estrutura do texto do gênero solicitado (você encontrará essa 

informação bem detalhada no vídeo sugerido e na pág. 17 do seu livro). 

 

Sugestões de tema: 

 

 A descoberta do chamado Bóson de Higgs — ou a ―partícula de 

Deus‖, que seria a origem de toda matéria existente no universo; 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9qt5mGwjU4
https://www.youtube.com/watch?v=zFY5yaaWRXw
mailto:eliezer3r@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=h6oI99l3Xfk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FO_rh1hs4SI&t=30s


 

 A possível descoberta de água líquida em Marte pela NASA; 

 Descobertas sobre o novo coronavirus; 

 Estudo genético que comprovou que nossos ancestrais Homo sapiens 

cruzaram com neandertais e que, por isso, estes últimos sobrevivem 

até hoje no DNA dos humanos; 

 Descoberta do novo órgão humano, o mesentério - ele une o intestino 

com a parede do abdômen. 

 Caso prefira, você poderá escolher outro tema. 

 

Data da entrega: Enviar foto de sua produção pelo Whatsapp da professora 

até o dia 05 de maio. 

 

Literatura (Laura) 
2 Aulas 

Atividades páginas 34 e 35(Atitudes para a vida). 

Ciências (Wilma) 

2 Aulas 

Assistir a aula em live do SFB (Primeira aula, começa aos 2min20seg. 

dalive) sobre o Reino dos Moneras: 

https://www.youtube.com/watch?v=gIt5nxojmDU 

Com base nessa aula que você assistiu e no tema 3 da Unidade 3 (Livro vol. 

2) responda as questões 5 e 6 da pág. 350. 

Data da entrega: 30/04  pelo WZ. 
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Geometria 

(Mattheus) 

 Resolver os exercícios, página 183, números 1, 3, 4 e 5. 

 Data da entrega: 29/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

 Obs.: As correções das atividades estarão disponíveis no Google Classroom 

(Código:eelghvo) sempre nos dias das aulas. 

 

Cálculo (Rosimar) 

2 aulas 
Assistir os vídeos sobre expressão algébrica. 

https://youtu.be/UweI2TIOXGU e https://youtu.be/UAXqbJKde4Y .  

Copiar as informações no caderno.  

Data de entrega: 30/04, whatsapp 999321411. 
 

Geografia (Junior) 
Responder as atividades5 a 9 das páginas 280 e 281.Obs.: livro 02. 

Data de entrega: 08/05 pelo WhatsApp ou Google Classroom. 

Educação Física 

(José Lucas) 

Atividade Avaliativa – ficha anexa ao site da escola. 

História (Ana 

Cristina) 

Assista a vídeo aula do SFB: As grandes navegações (começa em 44:45 seg.) 

https://youtu.be/0BOcojY4rDY 

1- Pág. 208 nº 1 e 2 

2- Analise e descreva a imagem da pág. 208 

3- Ao navegar em direção ás Índias, os portugueses chegaram ao Brasil. 

Como isso aconteceu? Que nomes essa nova terra recebeu? Por quê? -

LIVRO 2  

- Data de entrega:06/05/2020 pelo WhatsApp 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gIt5nxojmDU
https://youtu.be/UweI2TIOXGU
https://youtu.be/UAXqbJKde4Y
https://youtu.be/0BOcojY4rDY
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Geometria 

(Mattheus) 

 Resolver a lista de exercícios complementares sobre Unidades de Tempo. 

 Data da entrega: 30/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

Obs.: As correções das atividades estarão disponíveis no Google Classroom 

(Código: eelghvo) sempre nos dias das aulas. 

 

Cálculo (Rosimar) 

2 Aulas 

Resolução das atividades do livro página 110 (livro 2), números 1, 2 e 3. 

Data da entrega: 06/05, whatsapp 999321411. 

Vídeoconferência: 10:30 às 11:30. 

 

Geografia (Junior) 

Leia o texto: mão de obra é obstáculo para a inovação na indústria brasileira 

(p.279) e responda a questão 01. 

Data de entrega: 09/05 

 

Ensino Religioso 

(Ana Cristina) 

Assista o vídeo sobre as religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. 

https://youtu.be/qNBgSsgl-Y4 

1- Descreva as principais semelhanças e diferenças entre as três 

religiões abordadas no vídeo.  

Data de entrega:07/05/2020 pelo WhatsApp 

 

Ciências (Wilma) 

Assistir a aula em live do SFB (Terceira aula, começa à 1h29min. da live) 

sobre o Reino dos Protoctistas: 

https://www.youtube.com/watch?v=gIt5nxojmDU 

Com base nessa aula que você assistiu e no tema 4 da Unidade 3 (Livro vol. 

2), responda a atividade ―De olho no tema‖ da pág. 356. 

 Data da entrega: 05/05 pelo WhatsApp. 

 

 01/05 (sexta-feira) FERIADO 

 

 

 

https://youtu.be/qNBgSsgl-Y4
https://www.youtube.com/watch?v=gIt5nxojmDU

