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Conteúdos Lecionados e Lição de Casa
Curso: 89 - 7º Ano B 2020 - Disciplina: TODAS - Data Inicial: 01/06/2020 - Data Final: 05/06/2020
Aula

Disciplina

Situação

Conteúdo

Detalhes do Conteúdo

Lição de Casa

Data: 01/06/2020 (SEG)
1

História

Realizado

Atividade
Avaliativa ref.
Cap. 4

Clicar no link da atividade: https://forms.gle/ZparCJHbpGgNxxC5AO link acima também estará
disponível no site da escola (https://forms.gle/ZparCJHbpGgNxxC5A)http://www.colegiocasi.com
(http://www.colegiocasi.com/)Estará disponível até dia 12/06/2020. (http://www.colegiocasi.com/)

2

História

Realizado

Cap. 5 - A
Reforma e a
Contrarreforma
religiosas

Ler as páginas 113, 114, 115 e 116 do Cap. 5.Acessar o site do Colégio
Casi: www.colegiocasi.comAssistir a aula explicativa ref. ao Calvinismo, Anglicanismo e a Contrarreforma
Católica (link no aplicativo e site da escola)Assistir a vídeo aula (link no site)
(http://www.colegiocasi.com/)

3

Matemática

4

Matemática

5

Língua Portuguesa

Realizado

Cronica

Livro didático págs 108 até 109 - leitura da cronica -O jeitinho brasileiro é inimigo da prevenção-págs.110
até 112-responder as questões.

6

Ed. Física

Previsto

Basquete: aula
teorica

Basquete: Faltas Lances Livres Fundamentos Posições

Realizado

advérbios e
locução adverbial

assistir o link sobre advérbios e locução adverbial.

Data: 02/06/2020 (TER)
1

Língua Portuguesa

2

Língua Portuguesa

Realizado

advérbios e
locução adverbial

3

História

Realizado

Cap. 5 - A
Reforma e a
Contrarreforma
religiosas

4

Matemática

SAE+C Mhund

https://youtu.be/5ScqyDJZzu0

Fazer os exercícios da pág. 116, 117, 119 à 123Tirar foto e enviar por e-mail
laisrrichter@gmail.comENVIAR ANTES DA NOSSA AULA DO ZOOM DA SEMANA.Bom Estudo!!

1
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5

Ciências

Realizado

Reino
protista

Fazer a leitura e análise do capítulo 10, grifar os pontos mais importantes no livro, assistir a vídeo aula
disponibilizada pelo professor no youtube no seguinte endereço: https://youtu.be/52yUo5aEz8s, assistir
ao link complementar do conteúdo no seguinte endereço:
(https://youtu.be/52yUo5aEz8s)https://www.youtube.com/watch?v=_VnxtJ-fqPg e responder a atividade
de fixação que é obrigatório para compor sua nota bimestral. Para acessar a atividade você deverá
acessar o seguinte link: (https://www.youtube.com/watch?v=_VnxtJfqPg)https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9 (https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9) e por fim participar
da aula tira dúvidas pelo aplicativo zoom. (https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9)

Responder a atividade de fixação que é
obrigatório para compor sua nota bimestral.
Para acessar a atividade você deverá
acessar o seguinte
link: https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9
(https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9)Fazer
as seguintes páginas:Página 131.Páginas
139 à 143.
(https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9)

6

Ciências

Realizado

Reino
Protista

Fazer a leitura e análise do capítulo 10, grifar os pontos mais importantes no livro, assistir a vídeo aula
disponibilizada pelo professor no youtube no seguinte endereço: https://youtu.be/52yUo5aEz8s, assistir
ao link complementar do conteúdo no seguinte endereço:
(https://youtu.be/52yUo5aEz8s)https://www.youtube.com/watch?v=_VnxtJ-fqPg e responder a atividade
de fixação que é obrigatório para compor sua nota bimestral. Para acessar a atividade você deverá
acessar o seguinte link: (https://www.youtube.com/watch?v=_VnxtJfqPg)https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9 (https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9) e por fim participar
da aula tira dúvidas pelo aplicativo zoom. (https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9)

Responder a atividade de fixação que é
obrigatório para compor sua nota bimestral.
Para acessar a atividade você deverá
acessar o seguinte
link: https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9
(https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9)Fazer
as seguintes páginas:Página 131.Páginas
139 à 143.
(https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9)

Reino
protista

Fazer a leitura e análise do capítulo 10, grifar os pontos mais importantes no livro, assistir a vídeo aula
disponibilizada pelo professor no youtube no seguinte endereço: https://youtu.be/52yUo5aEz8s, assistir
ao link complementar do conteúdo no seguinte endereço:
(https://youtu.be/52yUo5aEz8s)https://www.youtube.com/watch?v=_VnxtJ-fqPg e responder a atividade
de fixação que é obrigatório para compor sua nota bimestral. Para acessar a atividade você deverá
acessar o seguinte link: (https://www.youtube.com/watch?v=_VnxtJfqPg)https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9 (https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9) e por fim participar
da aula tira dúvidas pelo aplicativo zoom. (https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9)

Responder a atividade de fixação que é
obrigatório para compor sua nota bimestral.
Para acessar a atividade você deverá
acessar o seguinte
link: https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9
(https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9)Fazer
as seguintes páginas:Página 131.Páginas
139 à 143.
(https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9)

Data: 03/06/2020 (QUA)
1

Ciências

SAE+C Mhund

Realizado

2
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2

Ciências

Realizado

Reino
protista

Fazer a leitura e análise do capítulo 10, grifar os pontos mais importantes no livro, assistir a
vídeo aula disponibilizada pelo professor no youtube no seguinte
endereço: https://youtu.be/52yUo5aEz8s, assistir ao link complementar do conteúdo no
seguinte endereço: (https://youtu.be/52yUo5aEz8s)https://www.youtube.com/watch?v=_VnxtJfqPg e responder a atividade de fixação que é obrigatório para compor sua nota bimestral.
Para acessar a atividade você deverá acessar o seguinte link:
(https://www.youtube.com/watch?v=_VnxtJ-fqPg)https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9
(https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9) e por fim participar da aula tira dúvidas pelo aplicativo
zoom. (https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9)

Responder a atividade de fixação que é
obrigatório para compor sua nota bimestral.
Para acessar a atividade você deverá
acessar o seguinte
link: https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9
(https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9)Fazer
as seguintes páginas:Página 131.Páginas
139 à 143.
(https://forms.gle/jPx3H7h5Bea9BrSX9)

3

Geografia

Previsto

Brasil
Movimentos
Migratórios

1º PARTE DO CAPITULO 6 Brasil Movimentos Migratórios Migrações
internas, por motivos climáticos, econômicos e culturais. A busca do
trabalho e da sobrevivência após Revolução Industrial onde o homem e
substituído pela maquina saindo do campo zona rural para cidade zona
urbana Chamamos de EXODO RURAL. Podemos Avaliar na
percepção da musica Asa Branca de Luiz Gonzaga o sofrimento do
homem do campo em sua saída obrigatória pela sobrevivência de seu
Estado em função da seca.
CAROS A ATIVIDADE AVALIATIVA QUE ESTA NO SITE DA ESCOLA
EM WORD DEVEM SER RESPONDIDA E DEOLVIDA VIA MEU EMAIL

Lição ver vídeo

4

Língua Portuguesa

Realizado

advérbios

Livro didático págs.113 até 116-responder os exercícios.

5

Ed. Física

Previsto

Basquete:
aula teorica

Basquete: Faltas Lances Livres Fundamentos Posições

6

Língua Portuguesa

Realizado

advérbios

https://www.youtube.com/watch?
v=akaHeopBJCo
(https://www.youtube.com/watch?
v=akaHeopBJCo)

Data: 04/06/2020 (QUI)
SAE+C Mhund

3
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1

Matemática

2

Matemática

3

Arte

Previsto

Finalizando o
capítulo 4,
"Imagem por
meio da
gravura".

Finalização do capítulo 4, reprodução de imagem por gravura e inicio do capítulo 5 "Expressando arte
por meio do som". Não esqueça de finalizar as atividades das páginas: 42, 45, 46, 49 (somente a
questão 1), 50 e 51.

Não esqueça de finalizar as atividades das
páginas: 42, 45, 46, 49 (somente a questão
1), 50 e 51.

4

Arte

Previsto

Iniciando o
capítulo 5.
"Expressando
arte por meio
do som.

Seria possível catalogar todos os sons do nosso dia? O som faz parte da nossa cultura, através da
música, sons da natureza e até mesmo sons do nosso dia a dia.

Não esqueça de finalizar as atividades das
páginas: 42, 45, 46, 49 (somente a questão
1), 50 e 51. Não esqueçamos da nossa
literatura de cordel!

5

Geografia

Previsto

Brasil
Movimentos
Migratórios

A ilusão que carrega vários trabalhadores para Brasília a qual a musica
Faroeste Caboclo representa claramente o sofrimento do trabalhador.
Transferindo o homem trabalhador do campo para cidade e transformando
ele em vendedores, camelos, repositores, ambulantes, causando a
hipertrofia carregando o trabalhor para o setor terciário que é setor de
comercio.

Lição ver vídeo

Brasil
Movimentos
Migratórios

A Emigração é à saída de seu país para outro por vários motivos,
econômico, social, desastres ambientais, guerras... Exemplos brasileiros
que saem do Brasil para buscar equilíbrio econômico ou fugir da violência
urbana indo para EUA, Canada, etc. Assim como Sírios fugindo de seu país
em função das guerras civis, Haitianos em busca de vida digna por
alimentos, fugindo de guerra, até cultura castradora religiosa... Entre muitos
outros motivos.

Lição ver vídeo e exercício pagina 142,143

6

Geografia

Previsto

https://www.youtube.com/watch?
v=akaHeopBJCo
(https://www.youtube.com/watch?
v=akaHeopBJCo)

https://www.youtube.com/watch?
v=akaHeopBJCo
(https://www.youtube.com/watch?
v=akaHeopBJCo)

Data: 05/06/2020 (SEX)
SAE+C Mhund

4
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1

Inglês

Previsto

Hello people! Continuing in book... UNIT 4,
(For a life time) follow the pages you will
make. Page; 35 a 37.
https://www.youtube.com/watch?
v=OL6ai0QW3Ow

2

Inglês

Previsto

3

Língua Portuguesa

Realizado

Detalhes do Conteúdo

Lição de Casa

advérbios
fazer 20 frases com advérbios e identifica-los nas
frases.

4

Ensino Religioso

Realizado

Estudo bíblico

Iniciaremos o estudo bíblico pelo seguinte
link: https://forms.gle/hRrzn7tLVNpfZRNa6

Fazer o estudo bíblico pelo seguinte

,

referente ao estudo 3 - A Origem do mal
(https://forms.gle/hRrzn7tLVNpfZRNa6)
5

Ensino Religioso

Realizado

Estudo bíblico

referente ao estudo 3 - A Origem do mal
(https://forms.gle/hRrzn7tLVNpfZRNa6)
SAE+C Mhund

5

,

referente ao estudo 3 - A Origem do mal
(https://forms.gle/hRrzn7tLVNpfZRNa6)

Iniciaremos o estudo bíblico pelo seguinte
link: https://forms.gle/hRrzn7tLVNpfZRNa6

link: https://forms.gle/hRrzn7tLVNpfZRNa6

Fazer o estudo bíblico pelo seguinte

,

link: https://forms.gle/hRrzn7tLVNpfZRNa6

,

referente ao estudo 3 - A Origem do mal
(https://forms.gle/hRrzn7tLVNpfZRNa6)
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