
 

 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 23 a 27/03/2020          TURMA: 7º ANO “C” 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 
Apresentação 

História   

Prof. Renato 

Leher 

Atividade 

Interativa do 

Capítulo 1.  

 

 

 

Os Carolíngios 

 

 

 

 

 

Pesquisa  

MDD página. a1-1 a a1-10 

Atividade disponibilizada no 

final do capítulo 1. 

 

MDD página. 30 a 32 

 

 

 

MDD página. 32 

Fixar o conteúdo trabalhado 

durante o capítulo 

 

 

 

 

 

Responder a atividade 

disponibilizada no portal 

(atividade online). 

 

######## 

Até o dia 

 27/03/2020 

 

 

 

Até o dia  

28/03/2020 

 

 

Até o dia  

28/03/2020 

Após o aluno(a) concluir a 

atividade, o professor 

receberá  automaticamente 

as respostas na plataforma 

Edebê. 

 

 

O aluno deverá enviar a 

pesquisa pela plataforma 

Edebê pela função e-mail. 



 

 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 
Apresentação 

Ciências 

Profª Ana Paula 

(Cap. 2): 

  

→Classificar 

para entender 

  

 

(Cap. 3): 

→ Os vírus e as 

bactérias 

→ MDD p. 37 a 40. 

(Conhecimento em ação)  

→ MDD p. 2 a 7. 

(Conhecimento em 

construção) 

→ MDD p. 41 a 40. 

(Troca de ideias) 

 

→ Compreender a 

organização dos seres vivos; 

→ Reconhecer os critérios de 

classificação dos seres vivos; 

→ Identificar as 

características específicas de 

cada reino; 

→ Relacionar os seres vivos 

com os seus respectivos 

reinos; 

→ Identificar o organismo e 

doença que está sendo 

representada na tirinha. 

Até 

27/03/2020. → Registrar somente as 

respostas das atividades no 

caderno (As respostas 

devem ser a lápis e a 

identificação de cada 

questão deve ser a caneta); 

→ Responder a atividade 

conhecimento em construção 

no Livro digital. Após o 

aluno(a) concluir a atividade, 

automaticamente as 

respostas serão enviadas à 

professora através da 

plataforma Edebê. 

Matemática  

Prof. Mauriane 

Números 

Negativos ( Cap 

01 ) 

MDD p. 10 à 31 

Resolução de Exercícios de 

revisão dos conteúdos já 

trabalhados em sala de 

aula . 

Resolver lista de  exercícios 

no caderno  , como também 

realizar a avaliação 

disponibilizada no portal 

Edebê a partir do dia 28/03 

/2020 . 

Resolução 

das atividades 

no caderno 

até o dia 

27/03/2020 . 

Avaliação 

Postagem da lista de 

exercícios de revisão na 

plataforma Edebê bem como 

a Avaliação . 



 

 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 
Apresentação 

disponibilizada 

no portal a 

partir do dia 

28/03/2020 e 

com 

encerramento 

da avaliação 

programada 

para 

29/03/2020 . 

Geografia 

Prof. Emmanoel. 

C. Nazareth 

Atividade 

Interativa dos 

Capítulos 1 e 2 

Capítulo 01 páginas: c1-1 a 

c1-6 

Capítulo 02 páginas: c2-1 a 

c2-8 

Fixar o conteúdo trabalhado. 
Até o dia 

 30/03/2020 

Após o aluno(a) concluir a 

atividade, o professor 

receberá automaticamente 

as respostas na plataforma 

Edebê. 

Filosofia  

Prof. Renato 

Leher 

Como mudei páginas 14 e 15  Realizar o Pensar, sentir e agir 

das páginas 16 e 17.  

 

 

Visto no caderno/Livro 

(Após o retorno das 

atividades presenciais) 

Ensino Religioso 

Prof. Neri 

Oração e 

comunicação 

MDD páginas 24, 25 e 26 Realizar atividade da página 

26. 

 A atividade deverá ser 

respondida no caderno/livro 



 

 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 
Apresentação 

com Deus 

Língua 

Portuguesa  

Profª Daniela 

  

 

Charge e Cartum 

 

MDD p. 43,44, 45 e 46. Por meio das informações 

expressas no texto. “Textos de 

humor”, teremos uma noção e 

condições de diferenciá-los, e 

utilizá-los 

    

 

       

27/03/2020 

Atividade deverá ser 

realizada no caderno de 

língua portuguesa. (somente 

com as respostas). 

 

Língua Inglesa 

Teacher Larissa 

Sports, Pets, 

Likes & Dislikes 

Livro Connect Páginas 

8,9,10,11. 

Google Classroom Material 

Teórico Língua Inglesa  

 

Realizar as atividades das 

páginas 8 a 11 após assistir o 

vídeo teórico. 

01/04/2020 Vídeo instrutivo no Google 

Classroom com Teoria e 

Prática (Exercícios 

Resolvidos para checagem e 

correção) 

Produção 

Textual 

Profª Meire Jane 

Produção de 

texto escrito - 

Fórum 

MDD. p.56 a 58. 

 

Analisar o cartum da p.57 

(Juventude Digital) e 

responder às questões 1 a 7. 

 Até 

27/03/2020 

Registrar a atividade no 

caderno de Produções, 

lembrando que as questões 

devem estar copiadas e 

respondidas. 

Arte 

Prof. Bruno 

Policromia e 

contraste visual 

P. 23, 24, 25 e 26 Fazer a ficha 10 ( imitar uma 

das obras que aparecem na 

página 25 e colorir com lápis 

Até o dia 
enviar a foto da atividade 

com o nome do aluno e a 



 

 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 
Apresentação 

de cor. 

Fazer a ficha 11 (colorir os 

desenhos usando o contraste 

das cores 

30/03/2020 turma 

Língua Espanhola 

Prof. Tônety 

El país Somalia y 

el Pueblo somail 

Libro texto escolar (livro 

didático) 

Página 10, actividad 3;   

Busca en internet 

informaciones sobre el país 

y su pueblo 

Analisis crítica sobre Somalia 

y sus niños y jóvenes. 

Responder la siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cómo viven los niños y 

adolescentes em Somalia? 

2. ¿Por que´son necessárias 

acciones de UNICEF como la 

Convención de las Naciones 

Unidas para los niños em el 

país? 

Até 28/março 
Plataforma Edebê o Google 

classroom/Google sala de 

clase 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


