Centro de Atividade Social e Intelectual - Colégio CASI
R. Maria Geraldina de Campos, 16 - Jd Aurélio, São Paulo - fone: 5821-5624

Conteúdos Lecionados e Lição de Casa
Curso: 89 - 7º Ano B 2020 - Disciplina: TODAS - Data Inicial: 15/06/2020 - Data Final: 19/06/2020

Aula

Disciplina

Situação

Conteúdo

Detalhes do Conteúdo

Data: 15/06/2020 (SEG)
1

História

Realizado

Cap. 6 - A formação dos Estados
Nacionais

Ler as páginas 130 e 131 do Cap. 6

2

História

Realizado

Cap. 6 - A formação dos Estados
Nacionais

Assistir ao vídeo explicativo no site da escola: http://www.colegiocasi.com ou através do link
(http://www.colegiocasi.com/)https://youtu.be/-bMU2PFrosE
Assistir ao vídeo A Formação de Portugal e Espanha no site da escola (https://youtu.be/bMU2PFrosE)http://www.colegiocasi.com (http://www.colegiocasi.com/) ou através do link:
(http://www.colegiocasi.com/)https://www.youtube.com/watch?v=iBNJTuvl6jo
(https://www.youtube.com/watch?v=iBNJTuvl6jo) e link: (https://www.youtube.com/watch?
v=iBNJTuvl6jo)https://www.youtube.com/watch?v=0jmukCeOEzw (https://www.youtube.com/watch?
v=0jmukCeOEzw)

3

Matemática

Realizado

Realizar aula: 01 a 17 no site
www.profmarcelozwipp.blogspot.com
, acessar o link >>
Casi_Virtual_7º_Ano_B

4

Matemática

Realizado

Realizar aula: 01 a 17 no site
www.profmarcelozwipp.blogspot.com
, acessar o link >>
Casi_Virtual_7º_Ano_B

5

Língua Portuguesa

Realizado

Encerramento do capítulo 3.

Livro didático págs 122 até 124 - encerramento do capítulo 3- fazer a leitura e responder às questões
referente a leitura feita.

6

Ed. Física

Previsto

Atividade Avaliativa: Posições do
basquete e suas funções.

Atividade Avaliativa para os dias 15 a 19/06 Posições do basquete e suas
funções.https://www.youtube.com/watch?v=Rq5G1yavh7E

Data: 16/06/2020 (TER)

Lição
de
Casa
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Aula

Disciplina

Situação

Conteúdo

1

Língua Portuguesa

Realizado

Pesquisas diversas

Lição
de
Casa

Detalhes do Conteúdo

Conteúdos Lecionados e Lição de Casa

uma pesquisa e escrever no caderno a definição de:* REPORTAGEM E SUA CARACTERÍSTICAS. *O
Curso: 89 - 7º Ano B 2020 - Disciplina: TODAS - Data Inicial: 15/06/2020 - Data Final: Fazer
19/06/2020
MODO IMPERATIVO E DA EXEMPLO.( ENVIAR POR EMAIL).
SAE+C Mhund

1

Detalhes do Conteúdo
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Aula

Disciplina

Situação

Conteúdo

Lição de Casa

2

Língua Portuguesa

Realizado

Pesquisas diversas

3

História

Realizado

Cap. 6 - A formação dos
Estados Nacionais

4

Matemática

Realizado

Revisar videos das
matérias que teve maior
dificuldade e mandar
atividades 01 a 11 para o
email
zwippmarcelo@gmail.com

5

Ciências

Realizado

Correção dos exercícios

Fazer a leitura e análise dos conteúdos anteriores, para revisar conceitos importantes,
assistir novamente todas as vídeo aulas anteriores para também relembrar conceitos
importantes explanados nas vídeo aulas anteriores, assistir a vídeo aula disponibilizada pelo
professor no youtube no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?
v=S8hqZHPD7NM, para conferir os exercícios do livro e por fim participar da aula tira
dúvidas pelo aplicativo zoom. (https://www.youtube.com/watch?v=S8hqZHPD7NM)

Fazer no caderno de Ciências a
representação do vírus
bacteriófago e fazer também a
representação das principais
formas básicas das bactérias. Os
respectivos desenhos deverão
ser pintados.

6

Ciências

Realizado

Correção dos exercícios

Fazer a leitura e análise dos conteúdos anteriores, para revisar conceitos importantes,
assistir novamente todas as vídeo aulas anteriores para também relembrar conceitos
importantes explanados nas vídeo aulas anteriores, assistir a vídeo aula disponibilizada pelo
professor no youtube no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?
v=S8hqZHPD7NM, para conferir os exercícios do livro e por fim participar da aula tira
dúvidas pelo aplicativo zoom. (https://www.youtube.com/watch?v=S8hqZHPD7NM)

Fazer no caderno de Ciências a
representação do vírus
bacteriófago e fazer também a
representação das principais
formas básicas das bactérias. Os
respectivos desenhos deverão
ser pintados.

Fazer os exercícios que aparecem no vídeo - copiar no caderno e responder.Tirar foto e
enviar por e-mail laisrrichter@gmail.comENVIAR ANTES DA NOSSA AULA DO ZOOM DA
SEMANA.Bom Estudo!!

Data: 17/06/2020 (QUA)
SAE+C Mhund
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Aula

Disciplina

Situação

Conteúdo

Detalhes do Conteúdo

Lição de Casa

1

Ciências

Realizado

Correção
dos
exercícios

Fazer a leitura e análise dos conteúdos anteriores, para revisar conceitos importantes,
assistir novamente todas as vídeo aulas anteriores para também relembrar conceitos
importantes explanados nas vídeo aulas anteriores, assistir a vídeo aula disponibilizada
pelo professor no youtube no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?
v=S8hqZHPD7NM, para conferir os exercícios do livro e por fim participar da aula tira
dúvidas pelo aplicativo zoom. (https://www.youtube.com/watch?v=S8hqZHPD7NM)

Fazer no caderno de Ciências a representação
do vírus bacteriófago e fazer também a
representação das principais formas básicas das
bactérias. Os respectivos desenhos deverão ser
pintados.

2

Ciências

Realizado

Correção
dos
exercícios

Fazer a leitura e análise dos conteúdos anteriores, para revisar conceitos importantes,
assistir novamente todas as vídeo aulas anteriores para também relembrar conceitos
importantes explanados nas vídeo aulas anteriores, assistir a vídeo aula disponibilizada
pelo professor no youtube no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?
v=S8hqZHPD7NM, para conferir os exercícios do livro e por fim participar da aula tira
dúvidas pelo aplicativo zoom. (https://www.youtube.com/watch?v=S8hqZHPD7NM)

Fazer no caderno de Ciências a representação
do vírus bacteriófago e fazer também a
representação das principais formas básicas das
bactérias. Os respectivos desenhos deverão ser
pintados.

3

Geografia

Previsto

Continuação
cap. 6 Brasil
Movimentos
Migratórios

Crescimento Urbano é a expansão física em extensão territorial. Urbanização é o
crescimento populacional ou, seja o aumento de pessoas morando e vivendo nas cidades
e não no campo. https://www.youtube.com/watch?v=VRrv2jNpjFA
(https://www.youtube.com/watch?v=VRrv2jNpjFA)https://www.youtube.com/watch?
v=HLgtFmVj_9E&t=83s (https://www.youtube.com/watch?v=HLgtFmVj_9E&t=83s)

Lição de casa assistir os
videoshttps://www.youtube.com/watch?
v=VRrv2jNpjFA
(https://www.youtube.com/watch?
v=VRrv2jNpjFA)https://www.youtube.com/watch?
v=HLgtFmVj_9E&t=83s
(https://www.youtube.com/watch?
v=HLgtFmVj_9E&t=83s)

4

Língua Portuguesa

Realizado

Verbos
regulares e
irregulares

Fazer uma pesquisa e escrever no caderno a definição de:* Verbos regulares e
irregulares. *Estrutura do verbo.

5

Ed. Física

Previsto

Atividade
Avaliativa:
Posições do
basquete e
suas
funções.

6

Língua Portuguesa

Realizado

Estrutura de
verbo

Atividade Avaliativa para os dias 15 a 19/06
Posições do basquete e suas funções.https://www.youtube.com/watch?v=Rq5G1yavh7E

Aula

Centro
de Atividade
Social e Intelectual
Colégio
CASI
Situação
Conteúdo
Detalhes-do
Conteúdo
R. Maria Geraldina de Campos, 16 - Jd Aurélio, São Paulo - fone: 5821-5624

Disciplina

Lição de Casa

Data: 18/06/2020 (QUI)
3
Conteúdos Lecionados
e Lição de Casa

SAE+C Mhund
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Curso: 89 - 7º Ano B 2020 - Disciplina: TODAS - Data Inicial: 15/06/2020 - Data Final: 19/06/2020
Aula

Disciplina

Situação

Conteúdo

Detalhes do Conteúdo

Lição de Casa

1

Matemática

Realizado

Aula zoom

2

Matemática

Realizado

Revisar videos das matérias que
teve maior dificuldade e mandar
atividades 01 a 11 para o email
zwippmarcelo@gmail.com

3

Arte

Previsto

Vamos educar os nossos
ouvidos.

Segue link da nossa aula. https://www.youtube.com/watch?v=aKyWwrxdpa8
(https://www.youtube.com/watch?v=aKyWwrxdpa8)

Finalize o capítulo 4. Execute a leitura do
capítulo 5.

4

Arte

Previsto

Qual é a música? Qual é o
filme?

Segue link da nossa aula. https://www.youtube.com/watch?v=aKyWwrxdpa8
(https://www.youtube.com/watch?v=aKyWwrxdpa8)

Finalize o capítulo 4. Execute a leitura do
capítulo 5.

5

Geografia

Previsto

Continuação cap. 6 -Brasil
Movimentos Migratórios

Pais Urbano onde há mais de 50% da população vivendo nas cidades. Causas
é fruto da Revolução Industrial de 1930 e causou o Êxodo rural. Êxodo rural
saida do homem do campo rural para ir trabalhar nas cidades.
https://www.youtube.com/watch?v=VRrv2jNpjFA
(https://www.youtube.com/watch?
v=VRrv2jNpjFA)https://www.youtube.com/watch?v=HLgtFmVj_9E&t=83s
(https://www.youtube.com/watch?v=HLgtFmVj_9E&t=83s)

Lição de casa assistir os
videoshttps://www.youtube.com/watch?
v=VRrv2jNpjFA
(https://www.youtube.com/watch?
v=VRrv2jNpjFA)https://www.youtube.com/watch?
v=HLgtFmVj_9E&t=83s
(https://www.youtube.com/watch?
v=HLgtFmVj_9E&t=83s)

6

Geografia

Previsto

Continuação cap. 6 -Brasil
Movimentos Migratórios

Metrópole alto nível de importância e influência econômica como São Paulo e
ou Rio de Janeiro. Região metropolitana formada por núcleos urbanos.
Conurbação area urbana hiper desenvolvida , onde começa uma cidade e ao
termino da cidade não reconhece o começo da outra cidade.
https://www.youtube.com/watch?v=VRrv2jNpjFA
(https://www.youtube.com/watch?
v=VRrv2jNpjFA)https://www.youtube.com/watch?v=HLgtFmVj_9E&t=83s
(https://www.youtube.com/watch?v=HLgtFmVj_9E&t=83s)

Lição de casa assistir os
videoshttps://www.youtube.com/watch?
v=VRrv2jNpjFA
(https://www.youtube.com/watch?
v=VRrv2jNpjFA)https://www.youtube.com/watch?
v=HLgtFmVj_9E&t=83s
(https://www.youtube.com/watch?
v=HLgtFmVj_9E&t=83s)

Data: 19/06/2020 (SEX)

Aula

Disciplina

Centro deConteúdo
Atividade Social e Intelectual - Colégio
CASI
Situação
Detalhes
do Conteúdo
R. Maria Geraldina de Campos, 16 - Jd Aurélio, São Paulo - fone: 5821-5624

1

Inglês

Previsto

7º A/B.Hello people! Continuing
in book... UNIT 4, (For a life
Conteúdos Lecionados
time) follow the pages you will
Page;
40 Inicial:
and 43.15/06/2020 - Data Final: 19/06/2020
Curso: 89 - 7º Ano B 2020 - Disciplina:make.
TODAS
- Data
https://www.youtube.com/watch?
v=i1G4ep0rqQk
SAE+C Mhund

Lição de Casa

e Lição de Casa

4

Aula

Disciplina

Situação

2

Inglês

Previsto

3

Língua Portuguesa

4

5
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Conteúdo

Detalhes do Conteúdo

Realizado

Reportagem

Livro de gênero de leitura págs 36 até 39- leitura das reportagem e
questões .

Ensino Religioso

Realizado

Estudo
bíblico

Iniciaremos o estudo bíblico 5 - A volta de Jesus, pelo seguinte
link: https://forms.gle/WjEWtTn6fRNecmdNA
(https://forms.gle/WjEWtTn6fRNecmdNA)

Fazer o estudo bíblico 5 - A volta de Jesus, pelo seguinte
link: https://forms.gle/WjEWtTn6fRNecmdNA
(https://forms.gle/WjEWtTn6fRNecmdNA)

Ensino Religioso

Realizado

Estudo
bíblico

Iniciaremos o estudo bíblico 5 - A volta de Jesus, pelo seguinte
link: https://forms.gle/WjEWtTn6fRNecmdNA
(https://forms.gle/WjEWtTn6fRNecmdNA)

Fazer o estudo bíblico 5 - A volta de Jesus, pelo seguinte
link: https://forms.gle/WjEWtTn6fRNecmdNA
(https://forms.gle/WjEWtTn6fRNecmdNA)
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