
 

 

Agenda semanal de atividade EAD – 7º ANO – 20 a 24 de Abril/2020 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  

20/04 

(segunda-

feira) 

 

 

RECESSO 

21/04 

(Terça-

feira) 

 

FERIADO 

 

22/04 

(quarta-

feira) 

 

Geometria 

(Mattheus) 

 Resolver a Lista de Exercícios Complementares: Unidades de Medidas de 

Comprimento. 

 Data da entrega: 22/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

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

(Código: eelghvo) sempre nos dias das aulas. 

 

 

Cálculo (Rosimar) 

 

Resolução da ficha de atividade complementar números 1, 2 e 3.  

Data da entrega: 23/04, whatsapp 999321411. 

 

 

Geografia (Junior) 

Fazer a leitura do capítulo 01: urbanização brasileira (Página 272 a 280 do livro 

02) e assista a vídeo aula: urbanização brasileira no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=tnOSuPQm8lI 

 

Educação Física 

(José Lucas) 

 

Atividade na Ficha anexa ao site. Quero ver você também participando! 

 

História  

(Ana Cristina) 

1- Pesquise e escreva o que foi: 

a) A Rota da Seda e sua importância para a economia europeia. 

b) Especiarias e sua importância econômica. LIVRO 2  

- Data de entrega: 24/04/2020 pelo WhatsApp 

 

 

23/04 

 

(quinta-

feira) 

 

Geometria 

(Mattheus) 

 Assistir a videoaula: Unidades de tempo e ler no livro didático, páginas 167 e 

168 (LIVRO 2). 

 Resolver os exercícios, página 168, números 1 a 6. 

 Link da videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=1D0t3eBW45s 

 Data da entrega: 23/04 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

Obs.: A videoaula e as correções das atividades estarão disponíveis no Google 

Classroom (Código: eelghvo) sempre nos dias das aulas. 

  

Cálculo (Rosimar) Resolução da ficha de atividade complementar números 4 e 5.  

Data de entrega: 29/04, whatsapp 999321411. 

https://www.youtube.com/watch?v=tnOSuPQm8lI
https://www.youtube.com/watch?v=1D0t3eBW45s


 

Videoconferência: 10h30min às 11h30min. 

 

Geografia (Junior) Responder as atividades 1,2 e 3 da página 280.  

Obs.: livro 02.  

 

Ensino Religioso   

(Ana Cristina) 

Rever a vídeo aula sobre as Religiões.. 

 Descreva os principais tipos de  pensamentos religiosos primitivos.  

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=ElW-wUBOijU&feature=youtu.be 

Data de entrega: 23/04/2020 pelo WhatsApp 

 

 

Ciências (Wilma) 

Assistir a aula em live do SFB (Quarta aula, começa as 2h:03min. da live) sobre os 

vírus. 

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

Com base nessa aula que você assistiu e nos temas 1 e 2 da Unidade 3 (Livro vol. 

2), responda as questões 3 e 4 da pag. 350. 

Data da entrega: 28/04 pelo WhatsApp. 

 

 

24/04 

 

(sexta-

feira) 

 

História  

(Ana Cristina) 

Fazer a leitura da pág. 201 e 202. 

1 Explique porque a Queda do Império Bizantino abalou a cristandade? 

2 Quais foram as motivações econômicas e religiosas de Portugal para realizar 

as grandes navegações? (pág.205 ou outras fontes) 

-Data da entrega: 29/04 pelo WhatsApp 

 

 

Inglês (Laura) 

 

Resolver as atividades da Página 42. 

 

Redação (Flausina) 

 Releia o texto das páginas 12 e 13 do livro – volume 2 – e resolva, no 

Caderno de Redação, as questões 6 até 8 (letra b), da página 16. 

As respostas esperadas a todas essas questões estarão disponíveis no Google 

Classroom. Após concluir seu registro, faça a correção e encaminhe foto da 

atividade à professora. 

 

 

 

Neste dia, especialmente, a professora estará à disposição para orientações, 

correções e serão enviadas mensagens sobre atividades que deverão ser refeitas e 

reorganizadas. Atente-se a essas orientações e procure colocar suas atividades em 

dias!  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ElW-wUBOijU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IjvwnDRqfRw

