
TURMA 7º ano 

MÓDULOS CONTEÚDO

Artes 
Ciências 14/12. Revisão de conteúdos 1. Participe da aula online ao vivo, via Única class.

14/12. Revisão de conteúdos 1. Participe da aula online ao vivo, via Única class.
15/12. Introdução a conteúdos 2021 (assíncrona) Assista ao vídeo disponível em: https://youtu.be/Ae4MadKPJC0

 *Não é preciso enviar tarefa.
Filosofia

Geografia Dia 15/12 - Aula síncrona - Revisão Como revisão dos conteúdos anteriores, vamos relembrar sobre o Espaço agrário brasileiro

Kahoot.

Link vídeo aula: https://www.youtube.com/watch?v=DQayIlyi5LU&t=23s
Dia 15/12 - Aula síncrona - Revisão Como revisão dos conteúdos anteriores, vamos elaborar juntos um mapa mental sobre os principais conceitos de urbanização no Brasil.

Kahoot.

Link vídeo aula: https://www.youtube.com/watch?v=7f8CXiFp6fk&t=114s
História

17/12 Revisão

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

Correção das atividades. https://www.youtube.com/watch?v=TjcQTVLQDF0

Inglês 15/12 - Aula síncrona - Revisão Revisão

15/12 - Aula assíncrona - Revisão

•        Assista ao vídeo: 
Love grows at Christmastime
https://www.youtube.com/watch?v=cbzoj_6plkc

MATEMÁTICA 16/12 - Revisão  - Equações Exercícios de revisão sobre equações de 1º grau 

16/12 - Revisão  - Equações Exercícios de revisão sobre equações de 1º grau 

17/12 - Revisão  - Equações Exercícios de revisão sobre equações de 1º grau 

PORTUGUÊS 14/12 Revisão de conteúdo Período Simple e Composto Acesso Plataforma Unicaclass Síncrona
Revisão Período simples e composto
Aula expositiva sobre a teoria com transição de slides.
https://drive.google.com/file/d/1bZmErHC9WfaJA2meNslJAPgXqy9qkG9v/view?usp=sharing Dúvidas Interação pelo chat e áudio Orientação Orientação da atividade de sistematização do conteúdo trabalhado. 
Assíncrona Leitura Leitura dos exercícios propostos pelo link que segue: https://drive.google.com/file/d/1Ywqp2vA36I8G2286egIrB9RTS3nZln85/view?usp=sharing
Resolução Resolução das questões disponíveis na plataforma pelo link e PDF

16/12 Correção de atividade e Autoavaliação
Acolhida Plataforma Unicaclass Síncrona
Revisão frase, oração e período
Correção dos exercícios propostos na aula assíncrona .
Dúvidas Interação pelo chat e áudio 
Orientação da atividade de sistematização do conteúdo trabalhado
Autoavaliação Apresentação das questões sobre a rotina estabelecida durante o período de estudos remotos
Produção de uma breve reflexão acerca das atividades apresentadas na disciplina de língua portuguesa durante os estudos
remotos. Pontos positivos e negativos.

Projeto Amigável Mente 17/11 Revisão 

Tomada de decisão importante 
A proposta e que eles consigam identificar qual a melhor ação a ser tomada em cada ocasião. 
Vídeo de apoio 
https://www.youtube.com/watch?v=D0o4FQkrGGc


