
TURMA 7º ano 

MÓDULOS CONTEÚDO

Artes 20/11- Aula ao vivo Finalização do Cap. 14  - Arte isalâmica e início do 15: Mexico ontem e hoje
Tarefa: p.80
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=q2V_9xzHiy8 

Ciências 16/11 Parte 1. Capítulo 15. (Síncrona)
Peixes / Anfíbios

1. Participe da aula online ao vivo, via Única class.
2. Acesse os slides de aula. Disponível em: https://docs.google.com/presentation/d/1UVu2WylMPXkb4BuOXRQy6us57EMBQ6qyco7QtGI8PUk/edit?usp=sharing
3. Assista ao vídeo 'Why are fish fish-shaped?', disponível em: https://youtu.be/Cd-artSbpXc
4. Assista ao vídeo 'Rãs que desaparecem', disponível em: https://youtu.be/NvP6j4Dj0VA *Ative legenda em português!

16/11 Parte 1. Capítulo 15. (Síncrona)
Répteis

1. Participe da aula online ao vivo, via Única class.
2. Acesse os slides de aula. Disponível em: https://docs.google.com/presentation/d/1UVu2WylMPXkb4BuOXRQy6us57EMBQ6qyco7QtGI8PUk/edit?usp=sharing
3. Assista ao vídeo 'O ovo amniótico que mudou o jogo', disponível em: https://youtu.be/Qq0kMEWzdHg *Ative legenda em português!

17/11 Capítulo 15. (Assíncrona)
Mural do conhecimento

1. Acesse os slides de aula. https://docs.google.com/presentation/d/1UVu2WylMPXkb4BuOXRQy6us57EMBQ6qyco7QtGI8PUk/edit?usp=sharing
2. Tarefa: Responda as questões (1-3) do item Mural do conhecimento (página 391). Envie registro via Única class.

Filosofia

20/11 Ética , moral e convivência 

Vídeo de apoio 
https://www.youtube.com/watch?v=_uSoacAFCH4

Geografia 17/11 - Aula síncrona - Cap. 12: Industrialização brasileira Cap. 12: Industrialização brasileira – Transporte terrestre, págs. 230, 233, 234 e 235.

Kahoot sobre Meios de transportes no Brasil.

Link vídeo aula:  https://www.youtube.com/watch?v=SX4uAj0WV0s
17/11 - Aula síncrona - Cap. 13: O Brasil e o Mundo Cap. 13: O Brasil e o Mundo – Vasculhando ideias – pág. 241

Ponto de partida – pág. 242

Link vídeo aula: https://www.youtube.com/watch?v=WNUBfchLgMA
20/11 - Aula assíncrona - Cap. 13: O Brasil e o Mundo  Como continuidade da aula anterior, Cap. 13: O Brasil e o Mundo – os alunos devem realizar o Aprofundando o Olhar – págs. 253 e 254

História
19/11 Livro 4, capitulo 15, Africa escravizada 

Correção de todas as atividades do capitulo e revisão de conteúdo. Vídeo de apoio https://www.youtube.com/watch?v=TboetnUmh-c

20/11 Livro 4, capitulo 15, Africa escravizada Correção das atividades. https://www.youtube.com/watch?v=TjcQTVLQDF0

Inglês
17/11 - Aula síncrona - Livro 4. Capítulo 11. Comic Books.

•        Páginas 35 – 38 – Will x Going to
•        Página 41 – Exercícios de fixação

17/11 - Aula assíncrona - Livro 4. Capítulo 11. Comic Books. •        Página 43 – Crie sua história em quadrinhos, baseando-se nos desenhos dado. 
MATEMÁTICA 11/11 - Livro 4 - Cap. 16 - Figuras planas - área Correção dos exercícios das páginas 297 até 300

11/11 - Livro 4 - Cap. 16 - Figuras planas - área Correção dos exercícios das páginas 301 até 305

12/11 - Livro 4 - Cap. 16 - Figuras planas - área Correção dos exercícios das páginas 305 até 309

PORTUGUÊS 16/11 Livro 4 Cap. 16 Projeto Leitura, trilhas da linguagem e rotas do 
gênero

Projeto leitura Dom Quixote
Resgate de leitura por meio do link que segue.
https://drive.google.com/file/d/1jkLVqkhO35lHSgkcBMKuaqDsNwghn1c/view?usp=sharing
Produção Registro da atividade no diário de bordo.Livro 4 Cap. 16 Síncrona
Trilhas da linguagem
Resgate de aula com correção de tpc pp. 102-103.
Revisão do conceito de figuras de linguagem.
Rotas do gênero Poema
Estudo da teoria p. 104 do livro pelo link de drive:
https://drive.google.com/file/d/1eGgBjetV-poAKrRw6b_IBzJ-G4060b_/view?usp=sharing
Dúvidas Interação pelo áudio e chata .Sistematização Análise de textos p. 105 com leitura compartilhada e exercícios de aplicação p.106.

18/11 Livro 4 Cap. rotas do gênero e Projeto leitura
Livro 4 Cap. 16 Rotas do gênero Poema
Retomada da aula anterior com correção da p.106 do livro.
Enquete Resgate dos estudos de figuras de linguagem por meiode enquete. Mural do conhecimento
Resolução das questões propostas nas pp.107-108 do livro com correção coletiva.Projeto Leitura
Dom Quixote
Conclusão do Diário de bordo. Leitura e produção de rascunho da atividade proposta pelo link que segue.
https://drive.google.com/file/d/1Xsgrlfxa4xpAYVGq34uWXGv2WUkM4Afl/view?usp=sharing
Diário de Bordo
Registro sua atividade no diário de bordo . Revisão Revisão da atividade dada com autocorreção.



PORTUGUÊS

20/11 Livro 4 Cap. 15 e 16 Revisão e aprofundamento Livro 4 Cap. 15 e 16
Revisão dos conceitos lingüísticos abordados no capítulo
15 e 16 do livro. Vozes verbais e figuras de linguagem
Dúvidas Interação pelo chat e áudio 
Enquete Questões sobre os objetos de estudos com resolução
individual e coletiva.

Projeto Amigável Mente 18/11 unidade 3 resolução de conflitos. 

Resolução de conflitos 
A proposta e que eles consigam identificar os casos e dar uma resposta para os diferentes problemas. 
https://incrivel.club/admiracao-curiosidades/descubra-se-voce-pode-passar-no-teste-para-agente-especial-do-fbi-534010/
vídeo de apoio 
https://www.youtube.com/watch?v=qJjEvpCHDjU


