
 

 

Agenda semanal de atividades em aulas não presenciais ou presenciais mediadas por tecnologias -   

7º ANO 

12ª Semana – 01 a 05 de junho de 2020 

Dias Professor/disciplina Conteúdo/Atividade  
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Gramática(Silvia) 

2 Aulas 

 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: hoje haverá uma videoconferência 

das 9h às 09h50min pelo aplicativo Zoom. 

 

- Assistir a videoaula sobre “advérbios” no link: 

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

- Assistir o clip musical sobre advérbio disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=8SFK3ss-ylA 

- Responder, no caderno, questões de 1 a 8, páginas 51 a 53 do livro 2. 

- Data de entrega: 01/06/2020 

- Fazer devolutiva pelo WhatsApp e videoconferência.  

 

Geografia (Junior) 

Responder no caderno a atividade da página 287. 

Código para acesso à Sala de aula do Google Classroom: d64swin 

Data da entrega: 16/06 

Enviar pelo whatsApp. 

 

Arte (Eliezér) 
O tema a ser estudado essa semana será disponibilizado em vídeo aula, 

amanhã (02/06) no grupo de estudo. Fiquem atentos! 

Inglês (Laura) 
 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: hoje haverá uma videoconferência 

das 10h às 10h50min pelo aplicativo (MConf-

Mobile). 

 

Fazer os exercícios da página 48 – nº 6, 7 e 8. 

Filosofia 

(Hélio de Deus) 

Responder as atividades da página 48. 

_ Questões: 1 a3. 

- data de entrega: 08/06 

 

✔ Enviar as atividades pelo privado (WhatsApp –  9 9900-1946) 

✔ Caso tenha dúvidas, estou à disposição. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HavaJvvRJVg
https://www.youtube.com/watch?v=8SFK3ss-ylA
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Redação (Flausina) 

2 Aulas 

 

Gênero: Artigo de opinião 

Leia o texto da página 40 do livro – vol. 2 – e resolva, no Caderno de 

Redação, as questões 1 a 4 (O artigo de opinião) da página 44. 

Lembre-se de registrar respostas completa e com bons argumentos. 

Faremos a correção dessa atividade por videoconferência na sexta-feira, às 9 

horas. 

Literatura (Laura) 

2 Aulas 

 

Fazer os exercícios da página 42 – da nº 6 a 7.  

Fazer os exercícios da Página 43, que são a continuação da nº 7 e 8. 

Ciências (Wilma) 

2 Aulas 

 

Assistir a aula em live do SFB sobre a raiz: 

 

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

 

Com base nessa aula que você assistiu e no tema 2 e 3 da Unidade 4 (Livro 

vol. 2), responda as questões  4, 5 e 6 da página 384. 

 

Data da entrega: 04/06pelo whatsapp. 
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Geometria 

(Mattheus) 

 Assistir a videoaula sobre: Unidade de Medida de Volume e ler o livro 

didático, páginas 172 e 173 (LIVRO 2). 

 Link da videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=OqtbAwLg3X8 

 Resolver, no caderno, páginas 174 e 175, números 1 a 4. 

 Data da entrega: 03/06 (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 2, página 115, números 1 à 3.  

Data de entrega: 04/06pelo WhatsApp 999321411. 

Geografia (Junior) 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: hoje haverá uma videoconferência 

das 10h – 10:50h  pelo aplicativo Zoom. 

 

Introdução do conteúdo: o espaço urbano 

brasileiro. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VeWMSbwEGbE
https://www.youtube.com/watch?v=OqtbAwLg3X8


 

História (Ana 

Cristina) 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: hoje haverá uma videoconferência 

das 9h às 09h40minpelo aplicativo Zoom. 

 

Temas 2, 3 e 4VALOR: 1,0 para quem participar. 

Ativ. 1- Leia as páginas 216 e 217 e em seguida explique s semelhanças e 

diferenças entre PIRATAS E CORSÁRIOS. 

Ativ. 2- Agora, leia os textos das páginas 220 e 221 e responda as questões 1 

e 2.  ATENÇÃO!  SÓ A SESSÃO EXPLORE.  

Valor1,0  - Data de entrega: 05/06 pelo whatsapp. 
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Geometria 

(Mattheus) 

 Assistir a videoaula sobre: Unidade de Medida de Capacidade e ler o livro 

didático, páginas 175 e 176 (LIVRO 2). 

 Link da videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=83YehDupEFg 

 Resolver, no caderno, páginas 177 e 178, números 1 a 7. 

 Data da entrega: 03/06 (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 ao vídeo sobre Equações do primeiro grau e anotar as informaçõesno 

caderno. https://youtu.be/fwTXeqqgLsO 

 

              Data de entrega: 10/06 pelo WhatsApp 999321411 

 

Geografia (Junior) 

Fazer a leitura do tema 03: Espaço rural brasileiro.  Responder no caderno as 

atividades1 e 2 da página 292. 

Código para acesso à Sala de aula do Google Classroom: d64swin 

Data da entrega: 16/06 

Enviar pelo whatsApp. 

https://www.youtube.com/watch?v=83YehDupEFg
https://youtu.be/fwTXeqqgLsO


 

Ensino Religioso 

(Ana Cristina) 

Ativ. 1- Faça a leitura da ficha complementar „QUEM É NOSSO 

PRÓXIMO” e responda as questões. VALOR 2,0 

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

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: hoje haverá uma videoconferência 

das 15h às 15h40min pelo aplicativo Zoom. 

Objetivo: debate sobre o texto “O SENTIDO DA 

VIDA”. (Ficha complementar trabalhada na 

semana anterior). VALOR: 1,0 Para quem 

participar. 
 

Ciências (Wilma) 

Assistir a aula em live do SFB sobre o caule: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4Dcu1KquXA 

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

2), responda as questões 7 e 8 da página 384. 

Data da entrega: 09/06 pelo WhatsApp. 
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História 

(Ana Cristina) 

2 aulas 

Ativ. 1- Resolva as questões 3 e 4  da pág. 223 (ativ. da parte superior da 

folha) 

Ativ. 2- Faça a pág. 437 nº 2 (Tema 3) questões  1 e 2 do Tema 4 (na mesma 

pág.) 

 Entrega: 05/05 pelo WhatsApp. 

 

Inglês (Laura) 

2 aulas 
Fazer os exercícios da página 49– nº 9 e 10. 

Redação (Flausina) 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: hoje haverá uma videoconferência às 

09h pelo aplicativo Zoom. 

(enviarei o link pelo grupo de whatsApp) 

Gênero: Artigo de opinião 

Revisaremos o gênero em estudo e faremos a 

correção das questões da página 44 do livro – vol. 2. 

 
 

Educação Física 

(José Lucas) 

Assistir a vídeo aula sobre Futsal: https://youtu.be/fhopUEoTQs4;  

Realizar a leitura do texto enviado na semana anterior; 

Responder as questões no caderno fotografar e enviar pelo e-mail.  

Data da entrega: 10/06/2020 

Enviar pelo e-mail: jose.junior@seduc.go.gov.br 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4Dcu1KquXA

