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Conteúdos Lecionados e Lição de Casa
Curso: 89 - 7º Ano B 2020 - Disciplina: TODAS - Data Inicial: 22/06/2020 - Data Final: 26/06/2020
Aula

Disciplina

Situação

Conteúdo

Detalhes do Conteúdo

Data: 22/06/2020 (SEG)
1

História

Realizado

Cap. 6 - A formação dos Estados
Nacionais

Ler as páginas 131, 132 e 133 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/oZZzhL8I1mM
Assistir ao vídeo A Formação da França e da Inglaterra no site da escola
(https://youtu.be/oZZzhL8I1mM)http://www.colegiocasi.com (http://www.colegiocasi.com/) ou através
do link: (http://www.colegiocasi.com/)https://www.youtube.com/watch?v=wGESjtaLadc
(https://www.youtube.com/watch?v=wGESjtaLadc) e link: (https://www.youtube.com/watch?
v=wGESjtaLadc)https://www.youtube.com/watch?v=6aS0jfgcebI&t=28s
(https://www.youtube.com/watch?v=6aS0jfgcebI&t=28s) (https://www.youtube.com/watch?
v=1T9EHK8-BG0)

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

Reportagem

Livro didático págs 128 até 132 - fazer a leitura de diversas reportagens.

6

Ed. Física

Previsto

Tabuleiro de Basquete

Atividade para Semana 22/06 a 266/06 Orientações e regras para jogar o Tabuleiro do Basquete
Jogue em família Façam as peças e dado (segue modelo). Joguem o dado e andem a quantidade de
casas. Realizem os desafios proposto em cada casa. Caso não façam, voltem ao
inicio.https://www.youtube.com/watch?v=NzJUSW2IAko

Realizado

Reportagem

Livro didático págs 133 até 135responder os exercícios sobre as leituras feitas nas págs anteriores.

Data: 23/06/2020 (TER)
1

Língua Portuguesa

Lição de Casa
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Disciplina

Situação

Conteúdo

2

Língua Portuguesa

Realizado

Reportagem

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

Detalhes do Conteúdo

Lição de Casa

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!!

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://youtu.be/Pkx62GxBGKA, para
conferir os exercícios do livro, 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=S8hqZHPD7NM)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJuR3XqTWP2Rvut_GC
2HqvHLLOVvXqNsYqzbZRr8DnKBWljg/viewform e por fim participar da aula tira dúvidas
pelo aplicativo zoom
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJuR3XqTWP2Rvut_GC2HqvHLLOVvXqNs
YqzbZRr8DnKBWljg/viewform)

Responder a atividade de fixação
que é obrigatório para compor sua
nota bimestral. Para acessar a
atividade você deverá acessar o
seguinte
link: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfJuR3XqTWP2Rvut_GC2
HqvHLLOVvXqNsYqzbZRr8DnKBWlj
g/viewform
(https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSfJuR3XqTWP2Rvut_GC2Hqv
HLLOVvXqNsYqzbZRr8DnKBWljg/vie
wform)

Aula

Disciplina

6

Ciências

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
Realizado

Correção dos exercícios

Lição de Casa

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:
para
Conteúdos
Lecionados
e Lição
dehttps://youtu.be/Pkx62GxBGKA,
Casa
conferir os exercícios do livro, e responder a atividade de fixação que é obrigatório para
Curso: 89 - 7º Ano B 2020 - Disciplina: TODAS - Data Inicial: 22/06/2020 - Data Final: 26/06/2020
compor sua nota bimestral. Para acessar a atividade você deverá acessar o seguinte
link: (https://www.youtube.com/watch?
v=S8hqZHPD7NM)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJuR3XqTWP2Rvut_GC
2HqvHLLOVvXqNsYqzbZRr8DnKBWljg/viewform e por fim participar da aula tira dúvidas
pelo aplicativo zoom
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJuR3XqTWP2Rvut_GC2HqvHLLOVvXqNs
YqzbZRr8DnKBWljg/viewform)
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Aula

Disciplina

Responder a atividade de fixação
que é obrigatório para compor sua
nota bimestral. Para acessar a
atividade você deverá acessar o
seguinte
link: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfJuR3XqTWP2Rvut_GC2
HqvHLLOVvXqNsYqzbZRr8DnKBWlj
g/viewform
(https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSfJuR3XqTWP2Rvut_GC2Hqv
HLLOVvXqNsYqzbZRr8DnKBWljg/vie
wform)

2
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Situação

Conteúdo

Detalhes do Conteúdo

Lição de Casa

Data: 24/06/2020 (QUA)
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://youtu.be/Pkx62GxBGKA, para conferir os exercícios do
livro, 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=S8hqZHPD7NM)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJuR3XqTWP2Rvut_GC2HqvHLL
OVvXqNsYqzbZRr8DnKBWljg/viewform e por fim participar da aula tira dúvidas pelo aplicativo
zoom
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJuR3XqTWP2Rvut_GC2HqvHLLOVvXqNsYqzbZRr
8DnKBWljg/viewform)

Responder a atividade de fixação que é
obrigatório para compor sua nota
bimestral. Para acessar a atividade você
deverá acessar o seguinte
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSfJuR3XqTWP2Rvut_GC2HqvHLL
OVvXqNsYqzbZRr8DnKBWljg/viewform
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSfJuR3XqTWP2Rvut_GC2HqvHLLOV
vXqNsYqzbZRr8DnKBWljg/viewform)

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://youtu.be/Pkx62GxBGKA, para conferir os exercícios do
livro, 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=S8hqZHPD7NM)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJuR3XqTWP2Rvut_GC2HqvHLL
OVvXqNsYqzbZRr8DnKBWljg/viewform e por fim participar da aula tira dúvidas pelo aplicativo
zoom
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJuR3XqTWP2Rvut_GC2HqvHLLOVvXqNsYqzbZRr
8DnKBWljg/viewform)

Responder a atividade de fixação que é
obrigatório para compor sua nota
bimestral. Para acessar a atividade você
deverá acessar o seguinte
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSfJuR3XqTWP2Rvut_GC2HqvHLL
OVvXqNsYqzbZRr8DnKBWljg/viewform
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSfJuR3XqTWP2Rvut_GC2HqvHLLOV
vXqNsYqzbZRr8DnKBWljg/viewform)

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

Aula

Disciplina

3

Geografia

Previsto

4

Língua Portuguesa

Realizado

continuação
Movimentos pendulares Êxodo rural e êxodo urbano Emigrante Imigrante Lição de casa
cap7ª
https://www.youtube.com/watch?v=NbluBIc3iSshttps://www.youtube.com/watch?v=NbluBIc3iSs
Fatores
(https://www.youtube.com/watch?v=NbluBIc3iSs)
econômicos
Conteúdos Lecionados e Lição de Casa
da
Curso: 89 - 7º Ano B 2020 - Disciplina: TODAS - Data Inicial: 22/06/2020 - Data Final: 26/06/2020
emigração e
imigração
Reportagem

Lição de Casa
Lição de
casahttps://www.youtube.com/watch?
v=NbluBIc3iSshttps://www.youtube.com/w
atch?v=NbluBIc3iSs
(https://www.youtube.com/watch?
v=NbluBIc3iSs)

Livro de gênero de leitura págs 40 até 43- fazer a leitura e responder às questões referente a
leitura feita.

SAE+C Mhund
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Disciplina

Situação

Conteúdo

Detalhes do Conteúdo

5

Ed. Física

Previsto

Tabuleiro de
Basquete

Atividade para Semana 22/06 a 266/06 Orientações e regras para jogar o Tabuleiro do
Basquete Jogue em família Façam as peças e dado (segue modelo). Joguem o dado e
andem a quantidade de casas. Realizem os desafios proposto em cada casa. Caso não
façam, voltem ao inicio.https://www.youtube.com/watch?v=NzJUSW2IAko

6

Língua Portuguesa

Realizado

Reportagem

19/06/2020 15:58:18

Lição de Casa

Data: 25/06/2020 (QUI)
1

Matemática

Realizado

Aula zoom

2

Matemática

Realizado

Aula zoom

3

Arte

Previsto

Ritmos musicais
brasileiros.

Link da nossa aula: https://www.youtube.com/watch?v=mgBRGYLk09Q Afinal de contas o
que é trilha sonora? e para que serve? (https://www.youtube.com/watch?v=mgBRGYLk09Q)

Responda as questões das páginas: 54,
55, 57, 60, 62 e 63.

4

Arte

Previsto

Trilha sonora o
casamento do
cinema e a
música.

Segue link da nossa aula: https://www.youtube.com/watch?v=mgBRGYLk09Q Quantos
ritmos você conhece? Qual é a origem dos diversos ritmos?
(https://www.youtube.com/watch?v=mgBRGYLk09Q)

Responda as questões das páginas: 54,
55, 57, 60, 62 e 63.

5

Geografia

Previsto

continuação
cap7ª Fatores
econômicos da
emigração e
imigração

Xenofobia Transumância Interestadual ou inter-regional Movimentos Urbano- Urbano
Nomadismo Refugiados Planejada Migração espontânea Migração atrativa e repulsiva Lição
de casa https://www.youtube.com/watch?v=NbluBIc3iSshttps://www.youtube.com/watch?
v=NbluBIc3iSs (https://www.youtube.com/watch?v=NbluBIc3iSs)

Lição de
casa https://www.youtube.com/watch?
v=NbluBIc3iSshttps://www.youtube.com/wa
tch?v=NbluBIc3iSs
(https://www.youtube.com/watch?
v=NbluBIc3iSs)
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6

Geografia

Previsto

continuação
cap7ª
Fatores
econômicos
da emigração
e imigração

Economia da Revolução Industrial Declínio da cana de açúcar
após a Independência do Brasil e a concorrência no Caribe
Ouro nova fonte econômica no Brasil Lição de casa
https://www.youtube.com/watch?
v=NbluBIc3iSshttps://www.youtube.com/watch?v=NbluBIc3iSs
(https://www.youtube.com/watch?v=NbluBIc3iSs)

Lição de casa https://www.youtube.com/watch?
v=NbluBIc3iSshttps://www.youtube.com/watch?v=NbluBIc3iSs
(https://www.youtube.com/watch?v=NbluBIc3iSs)

Data: 26/06/2020 (SEX)
1

Inglês

Previsto

Cultural
aspects.

2

Inglês

Previsto

Production
and Lighter
side.

3

Língua Portuguesa

Realizado

Reportagem

Livro de gênero de leitura págs 44 e 45- produzir uma
reportagem seguindo a proposta do livro .( enviar por email).

4

Ensino Religioso

Realizado

Estudo
bíblico

Iniciaremos o estudo bíblico 6 - O Milênio
- https://forms.gle/eJNUGfBJCcsPRe7Z9
(https://forms.gle/eJNUGfBJCcsPRe7Z9) e identificaremos
situações onde ocorra solidariedade!
(https://forms.gle/eJNUGfBJCcsPRe7Z9)

Fazer o estudo bíblico 6 - O Milênio
- https://forms.gle/eJNUGfBJCcsPRe7Z9
(https://forms.gle/eJNUGfBJCcsPRe7Z9) e procurar 5 imagens ou figuras
que retratem situações onde ocorra a solidariedade. Deverá recortar e colar
as imagens no caderno!
(https://forms.gle/eJNUGfBJCcsPRe7Z9)Orientações no link:
(https://forms.gle/eJNUGfBJCcsPRe7Z9)https://youtu.be/9RfhligIZ0w
(https://youtu.be/9RfhligIZ0w)

Aula

Disciplina

Situação

Conteúdo

Detalhes do Conteúdo

Lição de Casa

5

Ensino Religioso

Realizado

Solidariedade

Iniciaremos o estudo bíblico 6 - O Milênio
- https://forms.gle/eJNUGfBJCcsPRe7Z9
(https://forms.gle/eJNUGfBJCcsPRe7Z9) e identificaremos
situações onde ocorra solidariedade!
(https://forms.gle/eJNUGfBJCcsPRe7Z9)

Fazer o estudo bíblico 6 - O Milênio
- https://forms.gle/eJNUGfBJCcsPRe7Z9
(https://forms.gle/eJNUGfBJCcsPRe7Z9) e procurar 5 imagens ou figuras
que retratem situações onde ocorra a solidariedade. Deverá recortar e colar
as imagens no caderno!
(https://forms.gle/eJNUGfBJCcsPRe7Z9)Orientações no link:
(https://forms.gle/eJNUGfBJCcsPRe7Z9)https://youtu.be/9RfhligIZ0w
(https://youtu.be/9RfhligIZ0w)
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